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  األخالق والسري

  ابن حزم
  )1:الصفحة(  
  

مداوة النفوس وإصالح األخالق لذة العاقل بتمييزه ولذة العامل بعلمه ولذة احلكيم 
حبكمته ولذة اتهد هللا عز وجل باجتهاده أعظم من لذة اآلكل بأكله والشارب 

اسب بكسبه والالعب بلعبه واآلمر بأمره وبرهان ذلك بشربه والواطيء بوطئه والك
أن احلكيم العاقل والعامل والعامل واجدون لسائر اللذات اليت مسينا كما جيدها 
املنهمك فيها وحيسوا كما حيسها املقبل عليها وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا 

ف أحدمها ومل طلب الفضائل عليها وإمنا حيكم يف الشيئني من عرفهما ال من عر
إذا تعقبت األمور كلها فسدت عليك وانتهيت يف آخر فكرتك . يعرف اآلخر

باضمحالل مجيع أحوال الدنيا إىل أن احلقيقة إمنا هي العمل لآلخرة فقط ألن كل 
أمل ظفرت به فعقباه حزن إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه وال بد من أحد هذين 

قباه على كل حال سرور يف عاجل وآجل أما الشيئني إال العمل هللا عز وجل فع
العاجل فقلة اهلم مبا يهتم به الناس وإنك به معظم من الصديق والعدو وأما يف 

تطلبت غرضاً يستوي الناس كلهم يف استحسانه ويف طلبه فلم أجده . اآلجل فاجلنة
سانه إال واحداً وهو طرد اهلم فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم مل يستووا يف استح

فقط وال يف طلبه فقط ولكن رأيتهم على اختالف أهوائهم ومطالبهم وتباين مهمهم 
وإرادام ال يتحركون حركة أصالً إال فيما يرجون به طرد اهلم وال ينطقون بكلمة 

عن أنفسهم فمن خمطيء وجه سبيله ومن مقارب أصالً إال فيما يعانون به إزاحته 
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فطرد اهلم مذهب قد . ناس يف األقل من أمورهللخطأ ومن مصيب وهو األقل من ال
اتفقت األمم كلها مذ خلق اهللا تعاىل العامل إىل أن يتناهى عامل االبتداء ويعاقبه عامل 
احلساب على أن ال يعتمدوا بسعيهم شيئاً سواه وكل غرض غريه ففي الناس من ال 

ن أهل الشر من يستحسنه إذ يف الناس من ال دين له فال يعمل لآلخرة ويف الناس م
ال يريد اخلري وال األمن وال احلق ويف الناس من يؤثر اخلمول واه وإرادته على بعد 

ويف الناس من ال يريد املال ويؤثر عدمه على وجوده ككثري من األنبياء . الصيت
ويف الناس من يبغض اللذات بطبعه . عليهم السالم ومن تالهم من الزهاد والفالسفة

 كمن ذكرنا من املؤثرين فقد املال على اقتنائه ويف الناس من يؤثر ويستنقص طالبها
  اجلهل على العلم كأكثر من ترى من العامة وهذه هي

  )2:الصفحة( 
وليس يف العامل مذ كان إىل أن يتناهى أحد . أغراض الناس اليت ال غرض هلم سواها

لعلم الرفيع فلما استقر يف نفسي هذا ا. يستحسن اهلم وال يريد طرده عن نفسه
وانكشف يل هذا السر العجيب وأنار اهللا تعاىل لفكري هذا الكرت العظيم حبثت عن 
سبيل موصلة على احلقيقة إىل طرد اهلم الذي هو املطلوب للنفس الذي اتفق مجيع 
أنواع اإلنسان اجلاهل منهم والعامل والصاحل والطاحل على السعي له فلم أجدها إال 

وإال فإمنا طلب املال طالبه ليطردوا به هم . جل بالعمل لآلخرةالتوجه إىل اهللا عز و
الفقر عن أنفسهم وإمنا طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم االستعالء 

وإمنا طلبت اللذات من طلبها ليطرد ا عن نفسه هم فوا وإمنا طلب العلم . عليها
ع األخبار وحمادثة الناس من طلبه ليطرد به عن نفسه هم اجلهل وإمنا هش إىل مسا

من يطلب ذلك ليطرد ا عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العامل عنه وإمنا أكل 
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من أكل وشرب من شرب ونكح من نكح ولبس من لبس ولعب من لعب واكنت 
من اكنت وركب من راكب ومشى من مشى وتودع من تودع ليطردوا عن 

يف كل ما ذكرنا ملن تدبره مهوم حادثة و. أنفسهم أضداد هذه األفعال وسائر اهلموم
ال بد هلا من عوارض تعرض يف خالهلا وتعذر ما يتعذر منها وذهاب ما يوجد منها 
والعجز عنه لبعض اآلفات الكائنة وأيضاً نتائج سوء تنتج باحلصول على ما حصل 
عليه من كل ذلك من خوف منافس أو طعن حاسد أو اختالس راغب أو اقتناء 

ووجدت للعمل لآلخرة ساملاً من كل عيب خالصاً . م واإلمث وغري ذلكعدو مع الذ
من كل كدر موصالً إىل طرد اهلم على احلقيقة ووجدت العامل لآلخرة أن امتحن 
مبكروه يف تلك السبيل مل يهتم بل يسر إذ رجاؤه يف عاقبة ما ينال به عون له على 

ن عاقه عما هو بسبيله عائق ووجدته إ. ما يطلب وزايد يف الغرض الذي إياه يقصد
ورأيته إن قصد باألذى . مل يهتم إذ ليس مؤاخذاً بذلك فهو غري مؤثر يف ما يطلب

سر وإن نكبته نكبة سر وإن تعب فيما سلك فيه سر فهو يف سرور متصل أبداً 
فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد اهلم وليس إليه إال . وغريه خبالف ذلك أبداً
ال تبذل نفسك إال . مل هللا تعاىل فما عدا هذا فضالل وسخفطريق واحد وهو الع

فيما هو أعلى منها وليس ذلك إال يف ذات اهللا عز وجل يف دعاء إىل حق ويف محاية 
 وباذل نفسه .احلرمي ويف دفع هوان مل يوجبه عليك خالقك تعاىل ويف نصر مظلوم

  يف
  ) 3:  الصفحة    ( 

العاقل ال يرى لنفسه .  مروءة ملن ال دين لهال. عرض دنيا كبائع الياقوت باحلصى
إلبليس يف ذم الرياء حبالة وذلك أنه رب ممتنع من فعل خري خوف أن . مثناً إال اجلنة
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وهو اطراح املباالة بكالم الناس واستعمال املباالة بكالم اخلالق عز . يظن به الرياء
عن الناس وعيبهم من قدر أنه يسلم من ط. وجل بل هذا باب العقل والراحة كلها

من حقق النظر وراض نفسه على السكون إىل احلقائق وإن آملتها يف . فهو جمنون
أول صدمة كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه مبدحهم إياه ألن 
مدحهم إياه إن كان حبق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب فأفسد بذلك 

. ره فقد صار مسروراً بالكذب وهذا نقص شديدفضائله وإن كان بباطل فبلغه فس
وأما ذم الناس إياه فإن كان حبق فبلغه فرمبا كان ذلك سبباً إىل جتنبه ما يعاب عليه 
وهذا حظ عظيم ال يزهد فيه إال ناقص وإن كان بباطل وبلغه فصرب اكتسب فضالً 

الباطل زائداً باحللم والصرب وكان مع ذلك غامناً ألنه يأخذ حسنات من ذمه ب
فيحظى ا يف دار اجلزاء أحوج ما يكون إىل النجاة بأعمال مل يتعب فيها وال 

وأما إن مل يبلغه مدح الناس إياه . تكلفها وهذا حظ عظيم ال يزهد فيه إال جمنون
فكالمهم وسكوم سواء وليس كذلك ذمهم إياه ألنه غامن لألجر على كل حال 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الثناء احلسن ولوال قول ر. بلغه ذمهم أو مل يبلغه
ذلك عاجل بشرى املؤمن لوجب أن يرغب العاقل يف الذم بالباطل أكثر من رغبته 
يف املدح باحلق ولكن إذا جاء هذا القول فإمنا تكون ليس بني الفضائل والرذائل وال 

 نفسه فالسعيد من أنست. بني الطاعات واملعاصي إال نفار النفس وأنسها فقط
بالفضائل والطاعات ونفرد من الرذائل واملعاصي والشقي من أنست نفسه بالرذائل 
. واملعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات وليس هاهنا إال صنع اهللا تعاىل وحفظه

طالب اآلخرة ليفوز يف اآلخرة متشبه باملالئكة وطالب الشر متشبه بالشياطني 
وطالب اللذات متشبه بالبهائم وطالب املال وطالب الصوت والغلبة متشبه بالسباع 
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لعني املال ال لينفقه يف الواجبات والنوافل احملمودة أسقط وأرذل من أن يكون له يف 
شيء من احليوان شبه ولكنه يشبه الغدران اليت يف الكهوف يف املواضع الوعرة ال 

  فالعاقل ال. ينتفع ا شيء من احليوان
  ) 4:  الصفحة    ( 

صفه يفوقه فيها سبع أو يمة أو مجاد وإمنا يغتبط بتقدمه يف الفضيلة اليت يغتبط ب
أبانه اهللا تعاىل ا عن السباع والبهائم واجلمادات وهي التمييز الذي يشارك فيه 

فمن سر بشجاعته اليت يضعها يف غري موضعها هللا عز وجل فليعلم أن النمر . املالئكة
يل أشجع منه ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن أجرأ منهن وأن األسد والذئب والف

البغل والثور والفيل أقوى منه جسماً ومن سر حبمله األثقال فليعلم أن احلمار أمحل 
منه ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب واألرنب أسرع عدواً منه ومن سر 
لذ حبسن صوته فليعلم أن كثرياً من الطري أحسن صوتاً منه وأن أصوات املزامري أ
. وأطرب من صوته فأي فخر وأي سرور يف ما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه

لكن من قوى متييزه واتسع علمه وحسن عمله فليغتبط بذلك فإنه ال يتقدمه يف هذه 
وأما من خاف مقام ربه وى : " قول اهللا تعاىل. الوجوه إال املالئكة وخيار الناس

جامع لكل فضيلة ألن ي النفس عن " أوى فإن اجلنة هي امل. النفس عن اهلوى
اهلوى هو ردعها عن الطبع الغضيب وعن الطبع الشهواين ألن كليهما واقع حتت 
موجب اهلوى فلم يبق إال إستعمال النفس للنطق املوضوع فيها الذي به بانت عن 

قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي استوصاه ال . البهائم واحلشرات والسباع
تغضب وأمره عليه السالم أن حيب املرء لغريه ما حيب لنفسه جامعان لكل فضيلة 
ألن يف يه عن الغضب ردع النفس ذات القوة الغضبية عن هواها ويف أمره عليه 
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السالم أن حيب املرء لغريه ما حيب لنفسه ردع النفس عن القوة الشهوانية ومجع 
رأيت أكثر الناس إال .  يف النفس الناطقةألزمة العدل الذي هو فائدة النطق املوضوع

من عصم اهللا تعاىل وقليل ما هم يتعجلون الشقاء واهلم والتعب ألنفسهم يف الدنيا 
وحيتقبون عظيم اإلمث املوجب للنار يف اآلخرة مبا ال حيظون معه بنفع أصالً من نيات 

نب له ومتين أشد خبيثة يضبون عليها من متين الغالء املهلك للناس وللصغار ومن ال ذ
البالء ملن يكرهونه وقد علموا يقيناً أن تلك النيات الفاسدة ال تعجل هلم شيئاً مما 

وإم لو صفوا نيام وحسنوها لتعجلوا الراحة ألنفسهم . يتمنونه أو يوجب كونه
وتفرغوا بذلك ملصاحل أمورهم وال قتنوا بذلك عظيم األجر يف املعاد من غري أن 

فأي غنب أعظم من هذه احلال اليت نبهنا .  مما يريدونه أو مينع كونهيؤخر ذلك شيئاً
عليها وأي سعد أعظم من اليت دعونا إليها إذا حققت مدة الدنيا مل جتدها إال اآلن 

  .الذي هو فصل الزمانني فقط
  ) 5:  الصفحة    ( 

لداً وأما ما مضى وما مل يأت فمعدومان كما مل يكن فمن أضل ممن يبيع باقياً خا
إذا نام املرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل ! مبدة هي أقل من كر الطرف

من أساء إىل . حزن فلو رتب نفسه يف يقظته على ذلك أيضاً لسعد السعادة التامة
ومن مل . ومن كافأ من أساء إليه منهم فهو مثلهم. أهله وجريانه فهو أسقطهم

العلم لو مل يكن من فضل العلم . ضلهميكافئهم بإساءم فهو سيدهم وخريهم وأف
إال أن اجلهال يهابونك وجيلونك وأن العلماء حيبونك ويكرمونك لكان ذلك سبباً 

ولو مل يكن من نقص ! إىل وجوب طلبه فكيف بسائر فضائله يف الدنيا واآلخرة
اجلهل إال أن صاحبه حيسد العلماء ويغبط نظراءه من اجلهال لكان ذلك سبباً إىل 
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لو مل يكن من فائدة العلم ! الفرار عنه فكيف بسائر رذائله يف الدنيا واآلخرةوجوب 
واالشتغال به إال أنه يقطع املشتغل به عن الوساوس املضنية ومطارح اآلمال اليت ال 
تفيد غري اهلم وكفاية األفكار املؤملة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه فكيف وله من 

قلها ما ذكرنا مما حيصل عليه طالب العلم ويف مثله ومن أ! الفضائل ما يطول ذكره
أتعب ضعفاء امللوك أنفسهم فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنج والنرد واخلمر واألغاين 
وركض الدواب يف طلب الصيد وسائر الفضول اليت تعود باملضرة يف الدنيا واآلخرة 

فاه العلم من الذل لو تدبر العامل يف مرور ساعاته ماذا ك. وأما فائدة فال فائدة
بتسلط اجلهال ومن اهلم مبغيب احلقائق عنه ومن الغبطة مبا قد بان له وجهه من 
األمور اخلفية عن غريه لزاد محداً هللا عز وجل وغطبة مبا لديه من العلم ورغبة يف 

من شغل نفسه بأدىن العلوم وترك أعالها وهو قادر عليه كان كزارع . املزيد منه
. اليت جيود فيها الرب وكغارس الشعراء حيث يزكو النخل والزيتونالذرة يف األرض 

نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد هلم كإطعامك العسل واحللواء من به 
احتراق ومحى الباخل بالعلم أألم من الباخل باملال ألن الباخل باملال أشفق من فناء 

  .وال يفارقه مع البذلما بيده والباخل بالعلم خبل مبا ال يفىن على النفقة 
  ) 6:  الصفحة    ( 

من مال بطبعه إىل علم ما وإن كان أدىن من غريه فال يشغلها بسواه فيكون كغارس 
أجل العلوم ما . النارجيل باألندلس وكغارس الزيتون باهلند وكل ذلك ال ينجب

 أنظر يف املال واحلال. قربك من خالقك تعاىل وما أعانك على الوصول إىل رضاه
العلوم . والصحة إىل من دونك وانظر يف الدين والعلم والفضائل إىل من فوقك
وكذلك . الغامضة كالدواء القوي يصلح األجساد القوية ويهلك األجساد الضعيفة
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تزيد العقل القوي جودة وتصفية من كل آفة ولك ذا العقل . العلوم الغامضة
 على العقل لكان أحكم من من الغوص على اجلنون ما لو غاصه صاحبه. الضعيف

وقف العقل عند أنه ال ينفع . احلسن البصري وأفالطون األثيين وبزرمجهر الفارسي
ال تضر بنفسك يف أن جترب ا . إن مل يؤيد بتوفيق يف الدين أو بسعد يف الدنيا

اآلراء الفاسدة لتري املشري ا فسادها فتهلك فإن مالمة ذي الرأي الفاسد لك على 
 وأنت ناج من املكاره خري لك من أن يعذرك ويندم كالكما وأنت قد خمالفته

ال آفة على . وقف العلم عند اجلهل بصفات الباري عز وجل. حصلت يف مكاره
العلوم وأهلها أضر من الدخالء فيها وهم من غري أهلها فإم جيهلون ويظنون أم 

رة وحكمة الدنيا من أراد خري اآلخ. يعلمون ويفسدون ويقدرون أم يصلحون
وعدل السرية واالحتواء على حماسن األخالق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها 
فليقتد مبحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليستعمل أخالقه وسريه ما أمكنه 

أحدمها : غاظين أهل اجلهل مرتني من عمري. أعاننا اهللا على اإلتساء به مبنه آمني
نه أيام جهلي والثاين بسكوم عن الكالم حبضريت فهم أبداً بكالمهم فيما ال حيسنو

: وسرين أهل العلم مرتني من عمري. ساكتون عما ينفعهم ناطقون فيما يضرهم
من فضل العلم والزهد يف . أحدمها بتعليمي أيام جهلي والثاين مبذاكريت أيام عملي

 ومن نقص علو أحوال الدنيا أما ال يؤتيهما اهللا عز وجل إال أهلهما ومستحقهما
من . الدنيا من املال والصوت أن أكثر ما يقعان يف غري أهلهما وفيمن ال يستحقهما

طلب الفضائل مل يساير إال أهلها ومل يرافق يف تلك الطريق إال أكرم صديق من أهل 
املواساة والرب والصدق وكرم العشرية والصرب والوفاء واألمانة واحللم وصفاء 

  الضمائر وصحة
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  ) 7:  الصفحة    ( 
ومن طلب اجلاه واملال واللذات مل يساير إال أمثال الكالب الكلبة والثعالب . املودة

اخللبة ومل منفعة العلم يف إستعمال الفضائل عظيمة وهو أنه يعلم حسن الفضائل 
فيأتيها ولو يف الندرة ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ولو يف الندرة ويسمع الثناء احلسن 

فعلى هذه املقدمات جيب أن يكون للعلم غب يف مثله والثناء الرديء فينفر منه فري
حصة يف كل فضيلة وللجهل حصة يف كل رذيلة وال يأيت الفضائل ممن مل يتعلم 

 وهذه مرتلة خص ا النبيون عليهم العلم إال صايف الطبع جداً فاضل التركيب
وقد . ه دون أن يتعلموه من الناسالصالة والسالم ألن اهللا تعاىل علمهم اخلري كل

رأيت من غمار العامة من جيري من االعتدال ومحيد األخالق إىل ما ال يتقدمه فيه 
ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود . حكيم عامل رائض لنفسه ولكنه قليل جداً

األنبياء عليهم السالم ووصايا احلكماء وهو ال يتقدمه يف خبث السرية وفساد 
والسريرة شرار اخللق وهذا كثري جداً فعلمت أما مواهب وحرمان من اهللا العالنية 
إحرص على أن توصف بسالمة اجلانب وحتفظ من أن األخالق والسري . تعاىل

وطّن .  حىت رمبا أضر ذلك بك ورمبا قتلكتوصف بالدهاء فيكثر املتحفظون منك
 إذا أتاك ما حتب نفسك على ما تكره يقل مهك إذا أتاك ويعظم سرورك ويتضاعف

الغادر يفي للمجدود والويف . إذا تكاثرت اهلموم سقطت كلها. مما مل تكن قدرته
والسعيد كل السعيد يف دنياه من مل يضطره الزمان إىل اختبار يغدر باحملدود 

 ال تفكر فيمن يؤذيك فإنك إن كنت مقبالً فهو هالك وسعدك يكفيك .اإلخوان
طوىب ملن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم . كوإن كنت مدبراً فكل أحد يؤذي

فصرب عمن يقدر عليك وال تقدر : الصرب على اجلفاء ينقسم ثالثة أقسام. الناس منها
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عليه وصرب عمن تقدر عليه وال يقدر عليك وصرب عمن ال تقدر عليه وال يقدر 
 والرأي ملن خشي ما هو أشد مما. فاألول ذل ومهانة وليس من الفضائل. عليك

  املتاركة: يصرب عليه
  ) 8:  الصفحة    ( 

. وهو احللم على احلقيقة وهو الذي يوصف به الفضالء: والثاين فضل وبر. واملباعدة
إما أن يكون اجلفاء ممن مل يقع منه إال على سبيل الغلط : والثالث ينقسم قسمني

. قيقةويعلم قبح ما أتى به ويندم عليه فالصرب عليه فضل وفرض وهو حلم على احل
وأما من كان ال يدري مقدار نفسه ويظن أن هلا حقاً يستطيل به فال يندم على ما 
سلف منه فالصرب عليه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه ألنه يزيد استشراء 
واملقارضة له سخف والصواب إعالمه بأنه كان ممكناً أن ينتصر منه وإنه إمنا ترك 

وأما جفاء السفلة . راجعته وال يزاد على ذلكذلك استرذاالً له فقط وصيانة عن م
من جالس الناس مل يعدم مهاً يؤمل نفسه وإمنا يندم . فليس جزاؤه إال النكال وحده

عليه يف معاده وغيظاً ينضج كبده وذالً ينكس مهته فما الظن بعد مبن خالطهم 
م كالنار وداخلهم والعز والراحة والسرور والسالمة يف االنفراد عنهم ولكن أجعلته

لو مل يكن يف جمالسة الناس إال عيبان لكفيا أحدمها االسترسال . تدفأ ا وال ختالطها
عند األنس وباألسرار املهلكة القاتلة اليت لوال االسة مل يبح ا البائح والثاين مواقعة 

عن الغلبة املهلكة يف اآلخرة فال سبيل إىل السالمة من هاتني البليتني إال باإلنفراد 
ال حتقر شيئاً من عمل غد أن حتققه بأن تعجله اليوم وإن قل فإن من . االسة مجلة

ال حتقر شيئاً . قليل األعمال جيتمع كثريها ورمبا أعجز أمرها عند ذلك فيبطل الكل
مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث إن تعجله اآلن وإن قل فإنه حيط عنك كثرياً لو 
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الوجع والفقر والنكبة واخلوف ال حيسن أذاها إال من . ناراجتمع لقذف بك يف ال
وفساد الرأي والعار واإلمث ال يعلم . كان فيها وال يعلمه من كان خارجاً عنها

األمن والصحة . قبحها إال من كان خارجاً عنها وليس يراه من كان داخالً فيها
.  من كان فيهاوالغىن ال يعرف حقها إال من كان خارجاً عنها وليس يعرف حقها

وجودة الرأي والفضائل وعمل اآلخرة ال يعرف فضلها إال من كان من أهلها وال 
أول من يزهد يف الغادر من غدر له الغادر وأول من . يعرفه من مل يكن من أهلها

  .ميقت شاهد الزور من شهد له به وأول من ون الزانية يف عينه الذي يزين ا
  ) 9:  الصفحة    (  

ينا شيئاً فسد فعاد إىل صحته إال بعد ألي فكيف بدماغ يتواىل عليه فساد ما رأ
وإن عقال زين لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلة لعقل ينبغي أن . السكر كل ليلة

قد ينحس العاقل . الطريق تربم والزرايا تكرم وكثرة املال ترغب وقلته تقنع. يتهم
 شيء أضر على السلطان من كثرة ال. بتدبريه وال جيوز أن يسعد األمحق بتدبريه

املتفرغني حواليه فاحلازم يشغلهم مبا ال يظلمهم فيه فإن مل يفعل شغلوه مبا يظلمونه 
التهويل بلزوم تزي ما واالكفهرار وقلة . وأما مقرب أعدائه فذلك قاتل نفسه. فيه

اقل ال يغتر الع. اإلنبساط ستائر جعلها اجلهال الذين مكنتهم الدنيا أمام جهلهم
إجهد يف أن تستعني يف أمورك . بصداقة حادثة له أيام دولته فكل أحد صديقه يومئذ

مبن يريد منها لنفسه مثل ما تريد لنفسك وال تستعن فيها مبن حظه من غريك 
ال جتب عن كالم نقل إليك عن قائل حىت توقن أنه قاله فإن من نقل . كحظه منك

ين وإن كان على غري دينك وال تثق ثق باملتد. إليك كذباً رجع من عندك حبق
من استخف حبرمات اهللا تعاىل فال تأمنه على . باملستخف وإن أظهر أنه على دينك
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. وجدت املشاركني بأرواحهم أكثر من املشاركني بأمواهلم. شيء مما تشفق عليه
هذا شيء طال إختباري إياه ومل أجد قط على طول التجربة سواه فأعيتين معرفة 

من قبيح الظلم اإلنكار على من أكثر . ذلك حىت قدرت أا طبيعة يف البشرالعلة يف 
. من استراح من عدو واحد حدث له أعداء كثرية. اإلساءة إذا أحسن يف الندرة

أشبه ما رأيت بالدنيا خيال الظل وهي متاثيل مركبة على مطحنة خشب تدار 
 الروح للجسد من بسرعة طال تعجيب يف املوت وذلك أين صحبت أقواماً صحبة

صدق املودة فلما ماتوا رأيت بعضهم يف النوم ومل أر بعضهم وقد كنت عاهدت 
بعضهم يف احلياة على التزوار يف املنام بعد املوت إن أمكن ذلك فلم أره يف النوم 
بعد أن تقدمين إىل دار اآلخرة فال أدري أنسي أم شغل غفلة النفس ونسياا ما 

  الء قبل حلوهلا يف اجلسد كغفلة من وقع يف طنيكانت فيه يف دار االبت
  ) 10:  الصفحة    ( 

غمر عن كل ما عهد وعرف قبل ذلك مث أطلت الفكر أيضاً يف ذلك فالح يل 
شعب زائد من البيان وهو أين رأيت النائم إذ مهت نفسه بالتخلي من جسده وقوي 

اناً تاماً البتة على حسها حىت تشاهد الغيوب قد نسيت ما كان فيه قبيل نومها نسي
قرب عهدها به وحدثت هلا أحوال أخر وهي يف كل ذلك ذاكرة حساسة متلذذة 
. آملة ولذة النوم حمسوسة يف حاله ألن النائم يتلذ وحيتلم وخياف وحيزن يف حال نومه

إمنا تأنس النفس بالنفس فأما اجلسد فمستثقل مهروم به ودليل ذلك إستعجال املرء 
وإن كانت اجلثة حاضرة . إذا فارقته نفسه وأسفه لذهاب النفسبدفن جسد حبيبه 

مل أر إلبليس أصيد وال أقبح وال أمحق من كلمتني ألقامها على ألسنة . بني يديه
إحدامها اعتذار من أساء بأن فالناً أساء قبله والثانية إستسهال اإلنسان أن : دعاته
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ا ألنه قد أساء يف غريه فقد يسيء اليوم ألنه قد أساء أمس أو أن يسيء يف وجه م
صارت هاتان الكلمتان عذراً مسهلتني للشر ومدخلتني له يف حد ما يعرف وحيمل 

استعمل سوء الظن حيث تقدر على توفيته حقه يف التحفظ والتأهب . وال ينكر
حد . واستعمل حسن الظن حيث ال طاقة بك على التحفظ فتربح راحة النفس

 كله يف وجوه الرب وأفضل ذلك يف اجلار احملتاج وذي اجلود وغايته أن يبذل الفضل
ومنع الفضل من هذه الوجوه . الرحم الفقري وذي النعمة الذاهبة واألحضر فاقة

داخل يف البخل وعلى قدر التقصري والتوسع يف ذلك يكون املدح والذم وما وضع 
س وما بذلت من قوتك ملن هو أم. يف غري هذه الوجوه فهو تبذير وهو مذموم

حاجة منك فهو فضل وإيثار وهو خري من اجلود وما منع من هذا فهو ال محد وال 
بذل الواجبات فرض وبذل ما فضل عن القوت جود واإليثار . ذم وهو انتصاف

ومنع ما . على النفس من القوت مبا ال لك على عدمه فضل ومنع الواجبات حرام
لقوت عذر ومنع النفس أو فضل عن القوت خبل وشح واملنع من اإليثار ببعض ا

والسخاء مبا ظلمت فيه أو أخذته بغري . األهل القوت أو بعضه ننت ورذالة ومعصية
حقه ظلم مكرر والذم جزاء ذلك ال احلمد ألنك إمنا تبذل مال غريك على احلقيقة 

حد الشجاعة . وإعطاء الناس حقوقهم مما عندك ليس جوداً ولكنه حق. ال مالك
ن الدين واحلرمي وعن اجلار املضطهد وعن املستجري املظلوم بذل النفس للموت ع

  وعن اهلضيمة ظلماً يف املال والعرض ويف سائر سبل احلق سواء قل من يعارض أو
  ) 11:  الصفحة    ( 

وأمحق . والتقصري عما ذكرنا جنب وخور وبذهلا يف عرض الدنيا ور ومحق. أكثر
واجبات قبلك أو قبل غريك وأمحق من من ذلك من بذهلا يف املنع عن احلقوق ال
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هؤالء كلهم قوم شاهدم ال يدرون فيما يبذلون أنفسهم فتارة يقاتلون زيداً عن 
عمرو وتارة يقاتلون عمراً عن زيد ولعل ذلك يكون يف يوم واحد فيتعرضون 

وقد أنذر ؤالء رسول اهللا . للمهالك بال معىن فينقلبون إىل النار أو يفرون إىل العار
صلى اهللا عليه وسلم يف قوله يأيت على الناس زمان ال يدري القاتل فيم قَتل وال 

حد العفة أن تغض بصرك ومجيع جوارحك عن األجسام اليت ال . املقتول فيم قُتل
حتل لك فما عدا هذا فهو عهر وما نقص حىت ميسك عما أحل اهللا تعاىل فهو 

وحد اجلور أن . تأخذهحد العدل أن تعطي من نفسك الواجب و. ضعف وعجز
وحد الكرم أن تعطي من نفسك احلق طائعاً وتتجاىف عن حقك . تأخذه وال تعطيه

. لغريك قادراً وهو فضل أيضاً وكل جود كرم وفضل وليس كل كرم وفضل جوداً
. فالفضل أعم واجلود أخص إذ احللم فضل وليس إمهال ساعة يفسد رياضة سنة

من صواب اجلماعة اليت ال جيمعها واحد ألن خطأ الواحد يف تدبري األمور خري 
الواحد يف ذلك يستدرك وصواب اجلماعة يضري على استدامة اإلمهال ويف ذلك 

كانت يف عيوب فلم أزال بالرياضة وإطالعي على ما . نوار الفتنة ال يعقد. اهلالك
 قالت األنبياء صلوات اهللا عليهم واألفاضل من احلكماء املتأخرين واملتقدمني يف

األخالق ويف آداب النفس أعاين مداواا حىت أعان اهللا عز وجل على أكثر ذلك 
بتوفيقه ومنه ومتام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة احلقائق هو اإلقرار ا 

فمنها كلف يف الرضاء وإفراط يف الغضب فلم . ليتعظ بذلك متعظ يوماً إن شاء اهللا
ظهار الغضب مجلة بالكالم والفعل والتخبط أزل أداوي ذلك حىت وقفت عند ترك إ

وامتنعت مما ال حيل من االنتصار وحتملت من ذلك ثقالً شديداً وصربت على 
مضض مؤمل كان رمبا أمر ضين وأعجزين ذلك يف الرضا وكأين ساحمت نفسي يف 
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ذلك ألا متثلت أن ترك ذلك لؤم ومنها دعابة غالية فالذي قدرت عليه فيها 
غضب املمازح وساحمت نفسي فيها إذ رأيت تركها من االنغالق إمساكي عما ي

  ومضاهياً
  ) 12:  الصفحة    ( 

ومنها عجب شديد فناظر عقلي نفسي مبا يعرفه من عيوا حىت ذهب كله . للكرب
. ومل يبق له واحلمد هللا أثر بل كلفت نفسي إحتقار قدرها مجلة واستعمال التواضع

رة الصبا وضعف اإلغضاء فقصرت نفسي على ومنها حركات كانت تولدها غرا
ومنها حمبة يف بعد الصيت والغلبة فالذي وقفت عليه من معاناة هذا . تركها فذهبت

الداء اإلمساك فيه عما ال حيل يف الديانة واهللا املستعان على الباقي مع أن ظهور 
 األنفة ومنها إفراط يف. النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل وخلق حممود

بغضت إيل إنكاح احلرم مجلة بكل وجه وصعبت ذلك يف طبيعيت وكأين توقفت عن 
ومنها . مغالبة هذا اإلفراط الذي أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي واهللا املستعان

عيبان قد سترمها اهللا تعاىل وأعان على مقاومتهما وأعان بلطفه عليهما فذهب 
ادة كانت موكلة يب فإذا الح منه طالع قصدت أحدمها ألبتة وهللا احلمد وكأن السع

طمسه وطاولين الثاين منهما فكان إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فيكاد يظهر 
ومنها حقد مفرط . مث يسر اهللا تعاىل قدعه بضروب من لطفه تعاىل حىت أخلد

قدرت بعون اهللا تعاىل على طيه وستره وغلبته على إظهار مجيع نتائجه وأما قطعه 
وأما . لبتة فلم أقدر عليه وأعجزين معه أن أصادق من عاداين عداوة صحيحة أبداًأ

سوء الظن فيعده قوم عيباً على اإلطالق وليس كذلك إال إذا أدى صاحبه إىل ما ال 
حيل وأما الذي يعيبين به جهال أعدائي من أين ال أبايل فيما أعتقده حقاً عن خمالفة 
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لى ظهر األرض وإين ال أبايل موافقة أهل بالدي يف من خالفته ولو أم مجيع من ع
كثري من زيهم الذي قد تعودوه لغري معىن فهذه اخلصلة عندي من أكرب فضائلي اليت 
ال مثيل هلا ولعمري لو مل تكن يف وأعوذ باهللا لكانت من أعظم متمنيايت وطلبايت 

 اتباعه الناس عند خالقي عز وجل وأنا أوصي بذلك كل من يبلغه كالمي فلن ينفعه
يف الباطل والفضول إذا أسخط ربه تعاىل وغنب عقله أو آمل نفسه وجسده وتكلف 

وقد عابين أيضاً بعض من غاب عن معرفة احلقائق أين ال آمل . مؤونة ال فائدة فيها
لنيل من نال مين وأين أتعدى ذلك من نفسي إىل إخواين فال أمتعض هلم إذا نيل 

ن من وصفين بذلك فقد أمجل الكالم ومل يفسره والكالم منهم حبضريت وأنا أقول إ
إن فالناً : أال ترى لو أن قائالً قال. إذا أمجل أندرج فيه حتسني القبيح وتقبيح احلسن

  يطأ أخته لفحش ذلك وال ستقبحه كل سامع له حىت إذا فسر فقال
  ) 13:  الصفحة    (  

وأما أنا فإين إن قلت ال آمل . هي أخته يف اإلسالم ظهر فحش هذا اإلمجال وقبحه
لنيل من نال مين مل أصدق فاألمل يف ذلك مطبوع جمبول يف البشر كلهم لكين قد 
قصرت نفسي على أن ال أظهر لذلك غضباً وال ختبطاً وال يجاً فإن تيسر يل 
اإلمساك عن املقارضة مجلة بأن أتأهب لذلك فهو الذي أعتمد عليه حبول اهللا تعاىل 

بادرين األمر مل أقارض إال وباجلملة فإين كاره هلذا إال لضرورة داعية إليه وقوته وإن 
مما أرجو به قمع املستشري يف النيل مين أو قدع الناقل إيل إذ أكثر الناس حمبون 
إلمساع املكروه من يسمعونه إياه عن ألسنة غريهم وال شيء أقدع هلم من هذا 

على ألسنة الناس إىل الناس وهذا شيء ال الوجه فإم يكفون به عن نقلهم املكاره 
مث بعد هذا فإن النائل مين ال خيلو من . يفيد إال إفساد الضمائر وإدخال التمائم فقط
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فإن كان كاذباً . أحد وجهني ال ثالث هلما إما أن يكون كاذباً وإما أن يكون صادقاً
أهل الكذب فلقد عجل اهللا يل اإلنتصار منه على لسان نفسه بأن حصل يف مجلة 

وبأن نبه على فضلي بأن نسب إيل ما أنا منه بريء العرض وما يعلم أكثر السامعني 
وإن كان صادقاً فإنه ال خيلو من . له كذبه إما يف وقته ذلك وإما بعد حبثهم عما قال

إما أن أكون شاركته يف أمر استرحت إليه استراحة املرء إىل من : أحد ثالثة أوجه
وإما أن يكون . نة فهذا أسوأ الناس حالة وكفى به سقوطاً وضعةيقدر فيه ثقة وأما

عابين مبا يظن أنه عيب وليس عيباً فقد كفاين جهله شأنه وهو املعيب ال من عاب 
وأما أن يكون عابين بعيب هو يف على احلقيقة وعلم مين نقصاً أطلق به لسانه فإن 

 بالغضب على نفسي مين كان صادقاً فنفسي أحق بأن ألوم منه وأنا حينئذ أجدر
وأما أمر إخواين فإين لست أمسك عن االمتعاض هلم لكين . على من عابين باحلق

أمتعض إمتعاضاً رقيقاً ال أزيد فيه أن أندم القائل منهم حبضريت وأجعله يتذمم 
ويعتذر وخيجل ويتنصل وذلك بأن أسلك به طريق ذم من نال من الناس وأن نظر 

تهمم بإصالحها أوىل به من تتبع عثرات الناس وبأن أذكر املرء يف أمر نفسه وال
فضل صديقي فأبكته على اقتصاره على ذكر العيب دون ذكر الفضيلة وأن أقول إنه 
ال يرضى بذلك فيك فهو أوىل بالكرم منك فال ترض لنفسك ذا أو حنو هذا من 

نبعث منه يف وأما أن أهارش القائل فأمحيه وأهيج طباعه وأستثري غضبه في. القول
  صديقي أضعاف ما أكره فأنا اجلاين حينئذ على صديقي واملعرض له بقبيح السب

  ) 14:  الصفحة    ( 
وتكراره فيه وإمساعه من مل يسمعه واإلغراء به ورمبا كنت أيضاً يف ذلك جانباً على 
نفسي ما ال ينبغي لصديقي أن يرضاه يل من إمساعي اجلفاء واملكروه وأنا ال أريد 
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ن صديقي أن يذب عين بأكثر من الوجه الذي حددت فإن تعدى ذلك إىل أن م
يساب النائل مين حىت يولد بذلك أن يتضاعف النيل وأن يتعدى أيضاً إليه بقبيح 
املواجهة ورمبا إىل أبوي وأبويه على قدر سفه النائل ومرتلته من البذاءة ورمبا كانت 

. ك زاٍر عليه متظلم منه غري شاكر لهمنازعة باأليدي فأنا مستنقص لفعله يف ذل
وذمين أيضاً بعض من تعسف . لكين ألومه على ذلك أشد اللوم وباهللا تعاىل التوفيق

األمور دون حتقيق بأين أضيع مايل وهذه مجلة بياا أين ال أضيع منه إال ما كان يف 
 حفظه نقص ديين أو إخالق عرضي أو إتعاب نفسي فإين أرى الذي أحفظ من هذه

الثالثة وإن قلَّ أجلّ يف العوض مما يضيع من مايل ولو أنه كل ما ذرت عليه 
ووجدت أفضل نعم اهللا تعاىل على املرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى . الشمس

احلق وإيثاره فما استعنت على قمع هذه الطوالع الفاسدة وعلى كل خري يف الدين 
وأما من طبع على . وال قوة إال باهللا تعاىلوالدنيا إال مبا يف قويت من ذلك وال حول 

اجلور واستسهاله وعلى الظلم واستخفافه فلييأس من أن يصلح نفسه أو يقوم طباعه 
وأما الزهو واحلسد والكذب . أبداً وليعلم أنه ال يفلح يف دين وال يف خلق حممود

يت إياها واخليانة فلم أعرفها بطبعي قط وكأنين ال محد يل يف تركها ملنافرة جبل
من عيب حب الذكر أنه حيبط األعمال إذا أحب عاملها . واحلمد هللا رب العاملني

أن يذكر ا فكاد يكون شركاً ألنه يعمل لغري اهللا تعاىل وهو يطمس الفضائل ألن 
أبلغ يف ذمك من مدحك مبا . صاحبه ال يكاد يفعل اخلري حباً للخري لكن ليذكر به

وأبلغ يف مدحك من ذمك مبا ليس فيك ألنه نبه ليس فيك ألنه نبه على نقصك 
لو . على فضلك ولقد انتصر لك من نفسه بذلك وباستهدافه إىل اإلنكار والالئمة

ال خيلو خملوق من عيب فالسعيد من قلت عيوبه . علم الناقص نقصه لكان كامالً
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 أكثر ما يكون ما مل يظن فاحلزم هو التأهب ملا يظن فسبحان من رتب ذلك. ودقت
  .لريي اإلنسان عجزه وافتقاره إىل خالقه عز وجل

  ) 15:  الصفحة    ( 
. اإلخوان والصداقة والنصيحة إستبقاك من عاتبك وزهد فيك من استهان بسيئاتك

من طوى من إخوانك . العتاب للصديق كالسبك للسبيكة فأما تصفو وإما تطري
 سرك فإمنا خانك سره الذي يعنيك دونك أخون لك ممن أفشى سرك ألن من أفشى

ال ترغب فيمن يزهد . فقط ومن طوى سره دونك منهم فقد خانك واستخونك
ال تزهد فيمن يرغب فيك فإنه باب من أبواب . فيك فتحصل على اخليبة واخلزي

من امتحن بأن خيالط الناس فال يلق . الظلم وترك مقارضة اإلحسان وهذا قبيح
لى أنه عدو مناصب وال يصبح كل بومهه كله إىل من صحب وال ينب منه إال ع

غداة إال وهو مترقب من غدر إخوانه وسوء معاملتهم مثل ما يترقب من العدو 
وإن كانت األخرى أُلفي متأهباً ومل ميت . املكاشف فإن سلم من ذلك فلله احلمد

وأنا أعلمك أن بعض من خالصين املودة وأصفاين إياها غاية الصفاء يف حال . مهاً
اء والسعة والضيق والغضب والرضى تغري علي أقبح تغري بعد اثين عشر الشدة والرخ

عاماً متصلة يف غاية الصفاء ولسبب لطيف جداً ما قدرت قط أنه يؤثر مثله يف أحد 
ولكن ال . من الناس وما صلح يل بعدها ولقد أمهين ذلك سنني كثرية مهاً شديداً

.  من الناس وأهل احلب منهمتستعمل مع هذا سوء املعاملة فتلحق بذوي الشرارة
ولكن ها هنا طريق وعرة املسلك شاقة املتكلف حيتاج سالكها إىل أن يكون أهدى 
من القطا واحذر من العقعق حىت يفارق الناس راحالً إىل ربه تعاىل وهذه الطريق 
هي طريق الفوز يف الدين والدنيا جيوز صاحبها صفاء نيات ذوي النفوس السليمة 
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وحيوي فضائل األبرار وسجايا الفضالء . يحة الربآء من املكر واخلديعةوالعقود الصح
وحيصل مع ذلك على سالمه الدهاة وختلص اخلبثاء ذوي النكراء والدهاء وهي أن 
تكتم سر كل من وثق بك وأن ال تفشي إىل أحد من إخوانك وال من غريهم من 

بك وأن تفي جلميع سرك ما ميكنك طيه بوجه ما من الوجوه وإن كان أخص الناس 
من أئتمنك وال تأمن أحداً على شيء من أمرك تشفق عليه إال لضرورة ال بد منها 

وابذل فضل مالك وجاهك ملن سألك . فارتد حينئذ واجتهد وعلى اهللا تعاىل الكفاية
  أو مل يسألك ولكل من احتاج إليك وأمكنك نفعه وإن

  ) 16:  الصفحة    ( 
ر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من غري ربك عز مل يعتمدك بالرغبة وال تشع

وجل وال تنب إال على أن من أحسنت إليه أول مضر بك وساع عليك فإن ذوي 
التراكيب اخلبيثة يبغضون لشدة احلسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه يف أعلى من 

وعامل كل أحد يف األنس أحسن معاملة وأضمر السلو عنه إن فات . أحواهلم
ال تنصح على . ات اليت تأيت مع مرور األيام والليايل تعش مساملاً مسترحياًببعض اآلف

شرط القبول وال تشفع على شرط اإلجابة وال ب على شرط اإلثابة لكن على 
حد . سبيل إستعمال الفضل وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل املعروف

ملرء يسوءه ما يسوء اآلخر الصداقة الذي يدور على طريف حمدوده هو أن يكون ا
ويسره ما يسره فما سفل عن هذا فليس صديقاً ومن محل هذه الصفة فهو صديق 

وأما الذي يدخل يف باب اإلضافة فهو . وقد يكون املرء صديقاً ملن ليس صديقه
املصادق فهذا يقتضي فعال من فاعلني إذ قد حيب اإلنسان من يبغضه وأكثر ذلك يف 

ويف اإلخوة مع إخوم وبني األزواج وفيمن صارت حمبته عشقاً اآلباء مع األبناء 
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وحد النصيحة هو . وليس كل صديق ناصحاً لكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه
أن يسوء املرء ما ضر اآلخر ساء ذلك اآلخر أو مل يسؤه وإن يسره ما نفعه سر 

 غايات وأقصى. اآلخر أو ساءه فهذا شرط يف النصيحة زائد على شروط الصداقة
الصداقة اليت ال مزيد عليها من شاركك بنفسه ومباله لغري علة توجب ذلك وآثرك 

ولوال أين شاهدت مظفراً ومباركاً صاحيب بلنسية لقدرت إن هذا . على من سواك
اخللق معدوم يف زماننا ولكين ما رأيت قط رجلني استوفيا مجيع أسباب الصداقة مع 

ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من . مهاتأيت األحوال املوجبة للفرقة غري
االستكثار من اإلخوان واألصدقاء فإن ذلك فضيلة تامة متركبة ألم ال يكتسبون 
إال باحللم واجلود والصرب والوفاء واالستضالع واملشاركة والعفة وحسن الدفاع 

رمة فأولئك ولسنا نعين الشاكرية واألتباع أيام احل. وتعليم العلم وبكل حالة حممودة
ودليل . لصوص اإلخوان وخبث األصدقاء والذين يظن أم أولياء وليسوا كذلك

وال نعين أيضاً املصادقني لبعض األطماع وال . ذلك إحنرافهم عند إحنراف الدنيا
املتنادمني على اخلمر واتمعني على املعاصي والقبائح واملتألفني على النيل من 

  فضول وماأعراض الناس واألخذ يف ال
  ) 17:  الصفحة    ( 

ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف . ال فائدة فيه فليس هؤالء أصدقاء
عنه عند فقد تلك الرذائل اليت مجعتهم وإمنا نعين إخوان الصفاء لغري معىن إال هللا عز 

ا ولكن إذ. وجل إما للتناصر على بعض الفضائل اجلدية وإما لنفس احملبة اردة فقط
أحصيت عيوب االستكثار منهم وصعوبة احلال يف إرضائهم والغرر يف مشاركتهم 
وما يلزمك من احلق هلم عند نكبة تعرض هلم فإن غدرت م أو أسلمتهم لؤمت 
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وذممت وإن وفيت أضررت بنفسك ورمبا هلكت وهذا ال يرضى الفاضل بسواه إذا 
وفيهم من موت أو فراق أو تنشب يف الصداقة وإذا تفكرت يف اهلم مبا يعرض هلم 

وليس يف . غدر من يغدر منهم كاد السرور م ال يفي باحلزن املمض من أجلهم
الرذائل أشبه بالفضائل من حمبة املدح ودليل ذلك أنه يف الوجه سخف ممن يرضى به 
وقد جاء يف األثر يف املداحني ما جاء إال أنه قد ينتفع به يف اإلقصار عن الشر 

ولقد صح عندي . خلري ويف أن يرغب يف ذلك اخللق املمدوح من مسعهوالتزيد من ا
أن بعض السائسني للدنيا لقي رجالً من أهل األذى للناس وقد قلد بعض األعمال 
اخلبيثة فقابله بالثناء عليه وبأنه قد مسع شكره مستفيضاً ووصفه باجلميل والرفق 

بعض أنواع . ثري من شرهمنتشراً فكان ذلك سبباً إىل إقصار ذلك الفاسق عن ك
النصيحة يشكل متييزه من النميمة ألن من مسع إنساناً يذم آخر ظاملاً له أو يكيده 

مث إن . ظاملاً له فكتم ذلك عن املقول فيه واملكيد كان الكامت لذلك ظاملاً مذموماً
أعلمه بذلك على وجهه كان رمبا قد ولد على الذام والكائد ما مل يبلغه استحقاقه 

 من األذى فيكون ظاملاً له وليس من احلق أن يقتص من الظامل بأكثر من قدر بعد
والرأي للعاقل يف مثل . ظلمه فالتخلص من هذا الباب صعب إال على ذوي العقول

هذا إن حيفظ املقول فيه من القائل فقط دون أن يبلغه ما قال لئال يقع يف االسترسال 
 حيفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما وأما يف الكيد فالواجب أن. زائد فيهلك

. يقدر يف الكتمان على الكائد وأبلغ ما يقدر يف حتفيظ املكيد وال يزد على هذا شيئاً
النصيحة . وأما النميمة فهي ملا مسع مما ال ضرر فيه على املبلغ إليه وباهللا التوفيق

لثة فتوبيخ وتقريع وليس فاألوىل فرض وديانة والثانية تنبيه وتذكري وأما الثا: مرتان
وراء ذلك إال التركل واللطام اللهم إال يف معاين الديانة فواجب على املرء تزداد 
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  النصح فيها
  ) 18:  الصفحة    ( 

وإذا نصحت فانصح سراً . رضي املنصوح أو سخط تأذى الناصح بذلك أو مل يتأذ
. فال بد من التصريحال جهراً وبتعريض ال تصريح إال أن ال يفهم املنصوح تعريضك 

وال تصرح على شرط القبول منك فإذا تعديت هذه الوجوه فأنت ظامل ال ناصح 
وليس هذا حكم العقل وال حكم . وطالب طاعة وملك ال مؤدي حق أمانة وأخوة

ال تكلف صديقك إال مثل . الصداقة لكن حكم األمري مع رعيته والسيد مع عبيده
وال تكسب إال على شرط . ر فأنت ظاملما تبذل له من نفسك فإن طلبت أكث

. وال تتول إال على شرط العزل وإال فأنت مضر بنفسك خبيث السرية. الفقد
مساحمة أهل االستئثار واالستغنام والتغافل هلم ليس مروءة وال فضيلة بل هو مهانة 
وضعف وتضرية هلم على التمادي على ذلك اخللق املذموم وتغبيط هلم به وعون هلم 

لك الفعل السوء وإمنا تكون املساحمة مروءة ألهل اإلنصاف املبادرين إىل على ذ
اإلنصاف واإليثار فهؤالء فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم مبثل ذلك ال سيما إن 

فإذا كان كالمك هذا : فإن قال قائل. كانت حاجتهم أمس وضرورم أشد
لصديق والعدو واألجنيب يف موجباً إلسقاط املساحمة والتغافل لإلخوان فيه استوى ا

وباهللا التوفيق كالماً ال حيض إال على املساحمة : فنقول. املعاملة فهذا فساد ظاهر
والتغافل واإليثار ليس ألهل التغنم ولكن للصديق حقاً فإن أردت معرفة وجه العمل 
يف هذا الوقوف على ج احلق فإن القصة اليت توجب األثرة من املرء على نفسه 

 ينبغي لكن واحد من الصديقني أن يتأمل ذلك األمر فأيهما كان أمس صديقه
حاجة فيه وأظهر ضرورة لديه فحكم الصداقة واملروءة تقتضي لآلخر وتوجب عليه 
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فإن مل يفعل ذلك فهو متغنم مستكثر ال ينبغي أن . أن يؤثر على نفسه يف ذلك
جتهما واتفقت ضرورما فأما إذا استوت حا. يسامح ألبتة إذ ليس صديقاً وال أخاً

فحق الصداقة ها هنا أن يسارع كل واحد منهما إىل األثرة على نفسه فإن فعال 
ذلك فهما صديقان وإن بدر أحدمها إىل ذلك ومل يبادر اآلخر إليه فإن كان عادته 
هذه فليس صديقاً وال ينبغي أن يعامل معاملة الصداقة وإن كان قد يبادر هو أيضاً 

من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك .  قصة أخرى فهما صديقانإىل مثل ذلك يف
إياها أو أردت ابتداءه بقضائها فال تعمل له إال ما يريد هو ال ما تريد أنت وإال 
فأمسك فإن تعديت هذا كنت مسيئاً ال حمسناً ومستحقاً للوم منه ومن غريه ال 

  .للشكر ومقتضياً للعداوة ال للصداقة
  ) 19:  الصفحة    ( 

وال تكتمه . ال تنقل إىل صديقك ما يؤمل نفسه وال ينتفع مبعرفته فهذا فعل األرذال
ما يستضر جبهله فهذا فعل أهل الشر وال يسرك أن متدح مبا ليس فيك بل ليعظم 
غمك بذلك ألنه نقصك ينبه الناس عليه ويسمعهم إياه وسخرية منك وهزؤ بك 

تأس إن ذممت مبا ليس فيك بل إفرح به وال . وال يرضى ذا إال أمحق ضعيف العقل
فإنه فضلك ينبه الناس عليه ولكن إفرح إذا كان فيك ما تستحق به املدح وسواء 
مدحت به أو مل متدح واحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم وسواء ذممت به أو 

من مسع قائالً يقول يف امرأة صديقه قول سوء فال خيربه بذلك أصالً ال . مل تذم
 إذا كان القائل عيابة وقاعاً يف الناس سليط اللسان أو دافع معرة عن نفسه سيما

وباجلملة فال حيدث اإلنسان إال . يريد أن يكثر أمثاله يف الناس وهذا كثري موجود
فإن مسع . باحلق وقول هذا القائل ال يدري أحق هو أم باطل إال أنه يف الديانة عظيم
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 أصل ذلك القول شائع وليس راجعاً إىل قول القول مستفيضاً من مجاعة وعلم أن
إنسان واحد أو إطلع على حقيقته إال أنه ال يقدر أن يوقف صديقه على ما وقف 

النساء كثري أو حصن مرتلك : هو عليه فليخربه بذلك بينه وبينه يف رفق وليقل له
فإن قبل املنصوح وحترز . وثقف أهلك أو اجتنب أمراً كذا وحتفظ من وجه كذا

ظ نفسه أصاب وإن رآه ال يتحفظ وال يبايل أمسك ومل يعاوده بكلمة ومتادى فح
على صداقته إياه فليس يف أن ال يصدقه يف قوله ما يوجب قطيعته فإن اطلع على 
حقيقة وقدر أن يوقف صديقه على مثل ما وقف عليه هو من احلقيقة ففرض عليه 

ك وإن رآه ال يغري اجتنب فإن غري فذل. أن خيربه بذلك وأن يوقفه على اجللية
ودخول رجل متستر يف مرتل املرء دليل سوء . صحبته فإنه رذل ال خري فيه وال نقية

. ودخول املرأة يف مرتل رجل على سبيل التستر مثل ذلك أيضاً. ال حيتاج إىل غريه
وواجب أن جيتنب مثل هذه املرأة وفراقها على . وطلب دليل أكثر من هذين سخف

الناس يف أخالقهم على سبع مراتب فطائفة . ها ال يبعد عن الدياثةكل حال وممسك
متدح يف الوجه وتذم يف املغيب وهذه صفة أهل النفاق من العيابني وهذا خلق فاش 
يف الناس غالب عليهم وطائفة تذم يف املشهد واملغيب وهذه صفة أهل السالطة 

هذه صفة أهل امللق والطمع والوقاحة من العيابني وطائفة متدح يف الوجه واملغيب و
  .وطائفة تذم يف املشهد ومتدح يف املغيب وهذه صفة أهل السخف والنواكة

  ) 20:  الصفحة    ( 
وأما أهل الفضل فيمسكون عن املدح والذم يف املشاهدة ويثنون باخلري يف املغيب أو 

شهد وأما العيابون الربآء من النفاق والقحة فيمسكون يف امل. ميسكون عن الذم
ويذمون يف املغيب وأما أهل السالمة فيمسكون عن املدح وعن الذم يف املشهد 
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إذا نصحت يف اخلالء . واملغيب ومن كل من أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا
وبكالم لني وال تسند سب من حتدثه إىل غريك فتكون مناماً فإن خشنت كالمك يف 

وقال رسول " فقوال له قوالً ليناً " عاىل النصيحة فذلك إغراء وتنفري وقد قال اهللا ت
وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت ظامل " ال تنفروا " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لكل . ولعلك خمطئ يف وجه نصحك فتكون مطالباً بقبول خطئك وبترك الصواب
شيء فائدة ولقد انتفعت مبحك أهل اجلهل منفعة عظيمة وهي أنه توقد طبعي 

ري ومحي فكري ويج نشاطي فكان ذلك سبباً إىل تواليف يل عظيمة واحتدم خاط
ال . املنفعة ولوال استثارم ساكين واقتداحهم كامين ما انبعثت لتلك التواليف

تصاهر إىل صديق وال تبايعه فما رأينا هذين العملني إال سبباً للقطيعة وإن ظن أهل 
ذين العقدين داعيان كل واحد اجلهل أن فيهما تأكيداً للصلة فليس كذلك ألن ه

واملؤثرون على أنفسهم قليل جداً فإذا اجتمع طلب كل . إىل طلب حظ نفسه
امريء حظ نفسه وقعت املنازعة ومع وقوعها فساد املروءة وأسلم املصاهرة مغبة 
مصاهرة األهلني بعضهم بعضاً ألن القرابة تقتضي العدل وإن كرهوه ألم 

هلم منه من اإلجتماع يف النسب الذي توجب الطبيعة مضمرون إىل ما ال إنفكاك 
  .لكل أحد الذب عنه واحلماية له

  ) 21:  الصفحة    ( 
احملبة وأنواعها احملبة كلها جنس واحد ورمسها أا الرغبة يف احملبوب وكراهة منافرته 
والرغبة يف املقارضة منه باحملبة وإمنا قدر الناس أا ختتلف من أجل إختالف 

راض فيها وإمنا اختلفت األغراض من أجل إختالف األطماع وتزايدها وضعفها األغ
أو احنسامها فتكون احملبة هللا عز وجل وفيه ولألتفاق على بعض املطالب ولألب 
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واالبن والقرابة والصديق وللسلطان ولذات الفراش وللمحسن وللمأمول 
على قدر الطمع وللمعشوق فهذا كله جنس واحد اختلفت أنواعه كما وصفت لك 

وقد رأينا من مات أسفاً على . فيما ينال من احملبوب فلذلك اختلفت وجوه احملبة
ولده كما ميوت العاشق أسفاً على معشوقه وبلغنا عمن شهق من خوف اهللا تعاىل 

وجند املرء يغار على سلطانه وعلى صديقه كما يغار على ذات فراشه . وحمبته فمات
شوقه فأدىن أطماع احملبة ممن حتب احلظوة منه والرفعة وكما يغار العاشق على مع

مث . لديه والزلفة عنده إذا مل تطمع يف أكثر وهذه غاية أطماع احملبني هللا عز وجل
يزيد الطمع يف االسة مث يف احملادثة واملوازرة وهذه أطماع املرء يف سلطانه وصديقه 

باألعضاء إذا رجا ذلك وأقصى أطماع احملب ممن حيب املخالطة . وذوي رمحه
ولذلك جتد احملب املفرط احملبة يف ذات فراشه يرغب يف مجاعها على هيئات شىت 

ويدخل يف هذا الباب املالمسة باجلسد . ويف أماكن خمتلفة ليستكثر من االتصال
والتقبيل وقد يقع بعض هذا الطمع يف األب يف ولده فيتعدى إىل التقبيل والتعنبق 

فإذا احنسم عن شيء ما لبعض األسباب . ا هو على قدر الطمعوكل ما ذكرنا إمن
وجند املقر بالرؤية هللا عز وجل شديد . املوجبة له مالت النفس إىل ما تطمع فيه

وجتد املنكر . احلنني إليها عظيم الرتوع حنوها ال يقنع بدرجة دوا ألنه يطمع فيها
يطمع فيه وجتده يقتصر على الرضا هلا ال حتن نفسه إىل ذلك وال يتمناه أصالً ألنه ال 

وجند املستحل لنكاح . واحللول يف دار الكرامة فقط ألنه ال تطمع نفسه يف أكثر
القرائب ال يقنع منهن مبا يقنع احملرم لذلك وال تقف حمبته حيث تقف حمبة من ال 
يطمع يف ذلك فتجد من يستحل نكاح ابنته وابنة أخيه كاوس واليهود ال يقف 

تهما حيث تقف حمبة املسلم بل جندمها يتعشقان االبنة وابنة األخ كتعشق من حمب
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وال جند مسلماً يبلغ ذلك فيهما ولو أما . املسلم فيمن يطمع يف خمالطته باجلماع
  أمجل من الشمس وكان هو أعهر الناس

  ) 22:  الصفحة    ( 
 زال عنه ذلك وأغزهلم فإن وجد ذلك يف الندرة فال جتده إال من فاسد الدين قد

وال يؤمن من املسلم أن تفرط حمبته . الرادع فانفسح له األمل وانفتح له باب الطمع
وإن . البنة عمه حىت تصري عشقاً وحىت تتجاوز حمبته هلا حمبته البنته وابنة أخيه

كانتا أمجل منها ألنه يطمع من الوصول إىل ابنة عمه حيث ال يطمع من الوصول 
وجند النصراين قد أمن ذلك من نفسه يف ابنة عمه أيضاً ألنه ال . هإىل ابنته وابنة أخي

يطمع منها يف ذلك وال يأمن ذلك من نفسه يف أخته من الرضاعة ألنه طامع ا يف 
فالح ذا عياناً ما ذكرنا من أن احملبة كلها جنس واحد لكنها ختتلف . شريعته

 البشر كلهم واحدة إال أن أنواعها على قدر اختالف األغراض فيها وإال فطبائع
ولسنا نقول إن الطمع له تأثري يف هذا الفن . للعادة واالعتقاد الديين تأثرياً ظاهراً

وحده لكنا نقول إن الطمع سبب إىل كل هم حىت يف األموال واألحوال فإننا جند 
اإلنسان ميوت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه ألم وابن أخيه ألم وجده أبو 

ابن بنته فإذْ ال مطمع له يف ماله ارتفع عنه اهلم لفوته عن يده وإن جل خطره أمه و
وعظم مقداره فال سبيل إىل أن مير االهتمام لشيء منه بباله حىت إذا مات له عصبة 
على بعد أو موىل على بعد وحدث له الطمع يف ماله حدث له من اهلم واألسف 

وهكذا يف األحوال فنجد . مر عظيموالغيظ والفكرة بفوت اليسري منه عن يده أ
اإلنسان من أهل الطبقة املتأخرة ال يهتم إلنفاذ غريه أمور بلده دون أمره وال 
لتقريب غريه وإبعاده حىت إذا حدث له مطمع يف هذه املرتبة حدث له من اهلم 
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فالطمع إذاً أصل . والفكرة والغيظ أمر رمبا قاده إىل تلف نفسه وتلف دنياه وأخراه
وضده نزاهة النفس وهذه صفة فاضلة . ذل ولكل هم وهو خلق سوء ذميملكل 

مركبة من النجدة واجلود والعدل والفهم ألنه رأى قلة الفائدة يف استعمال ضدها 
فاستعملها وكانت فيه جندة انتجت له عزة نفسه فترته وكانت فيه طبيعة سخاوة 

فإذن . ه القناعة وقلة الطمعنفس فلم يهتم ملا فاته وكانت فيه طبيعة عدل حببت إلي
فالطمع الذي هو ضدها متركب من . نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات

والرغبة . الصفات املضادة هلذه الصفات األربع وهي اجلنب والشح واجلور واجلهل
وأخربين أبو بكر بن . طمع مستوىف متزايد مستعمل ولوال الطمع ما ذل أحد ألحد

  ثمان بنكتب ع: أيب الفياض قال
  ) 23:  الصفحة    ( 

إذا . أقوال يف احملبة من امتحن بقرب من يكره كمن امتحن ببعد من حيب وال فرق
إقنع مبن عندك يقنع بك من . فإجابته مضمونة ودعوته جمابة. دعا احملب يف السلو

السعيد يف احملبة هو من ابتلي مبن يقدر أن يلقي عليه قفله وال تلحقه يف . عندك
ه تبعة من اهللا عز وجل وال مالمة من الناس وصالح ذاك أن يتوافقا يف احملبة مواصلت

وحتريره أن يكونا خالني من امللل فإنه خلق سوء مبغض ومتامه نوم األيام عنهما مدة 
وأما ضمانه بيقني فليس إال فيها . انتفاع بعضهما ببعض وأنى بذلك إال يف اجلنة

ك كله يف الدنيا مل تؤمن الفجائع ولقطع العمر فهي دار القرار وإال فلو حصل ذل
الغرية خلق فاضل . إذا ارتفعت الغرية فأيقن بارتفاع احملبة. دون استيفاء اللذة

متركب من النجدة والعدل ألن من عدل كره أن يتعدى إىل حرمة غريه وإن يتعدى 
ث األنفة غريه إىل حرمته ومن كانت النجدة طبعاً له حدثت فيه عزة ومن العزة حتد
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أخربين بعض من صحبناه يف الدهر عن نفسه أنه ما عرف الغرية قط . من اإلهتضام
وكان هذا املخرب فاسد الطبع خبيث التركيب إال أنه كان . حىت ابتلي باحملبة فغار
أوهلا االستحسان وهو أن يتمثل الناظر : درج احملبة مخسة. من أهل الفهم واجلود

و يستحسن أخالقه وهذا يدخل يف باب التصادق مث صورة املنظور إليه حسنة أ
ويف قربه مث األلفة وهي الوحشة إليه . اإلعجاب به وهو رغبة الناظر يف املنظور إليه

مث الكلف وهو غلبة شغل البال به وهذا النوع يسمى يف باب الغزل . إذا غاب
ك ورمبا مث الشغف وهو امتناع النوم واألكل والشرب إال اليسري من ذل. بالعشق

أدى ذلك إىل املرض أو إىل التوسوس أو إىل املوت وليس وراء هذا مرتلة يف تناهي 
كنا نظن أن العشق يف ذوات احلركة واحلدة من النساء أكثر فوجدنا . احملبة أصالً

  .األمر خبالف ذلك وهو يف الساكنة احلركات أكثر ما مل يكن ذلك السكون بلهاً
  ) 24:  الصفحة    ( 

احلالوة رقة : الصور وأنواعها وقد سئلت عن حتقيق الكالم فيها فقلتصباحة 
احملاسن ولطف احلركات وخفة اإلشارات وقبول النفس ألعراض الصور وإن مل 

القوام مجال كل صفة على حدا ورب مجيل الصفات على . تكن مث صفات ظاهرة
احلسن هو . ال حلوإنفراد كل صفة منها بارد الطلعة غري مليح وال حسن وال رائع و

الشيء ليس له يف اللغة اسم يعرب به عنه ولكنه حمسوس يف النفوس باتفاق كل من 
رآه وهو برد مكسو على الوجه وإشراق يستميل القلوب حنوه فتجتمع اآلراء على 
استحسانه وإن مل تكن هناك صفات مجيلة فكل من رآه راقه واستحسنه وقبله حىت 

 مل تر طائالً وكأنه شيء يف نفس املرئي جيده نفس الرائي إذا تأملت الصفات إفراداً
مث ختتلف األهواء بعد هذا فمن مفضل للروعة ومن . وهذا أجل مراتب الصباحة
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املالحة اجتماع شيء . وما وجدنا أحداً قط يفضل القوام املنفرد. مفضل للحالوة
 زي متكلف ال األخالق والعادات التلون املذموم هو التنقل من. فشيء مما ذكرنا

معىن له إىل زي آخر مثله يف التكلف ويف أنه ال معىن له ومن حال ال معىن هلا إىل 
وأما من استعمل من الزي ما أمكنه مما به . حال ال معىن هلا بال سبب يوجب ذلك

. إليه حاجة وترك التزيد مما ال حيتاج إليه فهذا عني من عيون العقل واحلكمة كبري
 صلى اهللا عليه وسلم وهو القدوة يف كل خري والذي أثىن اهللا وقد كان رسول اهللا

تعاىل على خلقُه والذي مجع اهللا تعاىل فيه أشتات الفضائل بتمامها وأبعده عن كل 
نقص يعود املريض مع أصحابه راجالً يف أقصى املدينة بال خٍف وال نعل وال قلنسوة 

 من احلربات إذا حضره وال وال عمامة ويلبس الشعر إذا حضره وقد يلبس الوشي
ومرة . يتكلف ما ال حيتاج إليه وال يترك ما حيتاج إليه ويستغين مبا وجد عما ال جيد

ميشي راجالً حافياً ومرة يلبس اخلف ويركب البغلة الرائعة الشهباء ومرة يركب 
الفرس عرياً ومرة يركب الناقة ومرة يركب محاراً ويردف عليه بعض أصحابه ومرة 

لتمر دون خبز واخلبز يابساً ومرة يأكل العناق املشوية والبطيخ بالرطب يأكل ا
واحللواء يأخذ القوت ويبذل الفضل ويترك ما ال حيتاج إليه وال يتكلف فوق مقدار 

  .احلاجة وال يغضب لنفسه وال يدع الغضب لربه عز وجل
  ) 25:  الصفحة    ( 

اج مشتبهان اشتباهاً ال يفرق الثبات الذي هو صحة العقد والثبات الذي هو اللج
والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان على . بينهما إال عارف بكيفية األخالق

الباطل أو ما فعله الفاعل نصراً ملا نشب فيه وقد الح له فساده أو مل يلح له صوابه 
وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإمنا . وال فساده وهذا مذموم وضده اإلنصاف
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 احلق أو على ما اعتقده املرء حقاً ما مل يلح له باطله وهذا حممود وضده يكون على
وإمنا يالم بعض هذين ألنه ضيع تدبر ما ثبت عليه وترك البحث عما . االضطراب

وهذا احلد ينطوي . حد العقل استعمال الطاعات والفضائل! التزم أحق هو أم باطل
اىل يف غري موضع من كتابه على أن وقد نص اهللا تع. فيه اجتناب املعاصي والرذائل

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما " قال اهللا تعاىل حاكياً عن قوم . من عصاه ال يعقل
فاعترفوا بذنبهم فسحقاً " مث قال تعاىل مصدقاً هلم " كنا يف أصحاب السعري 

وأما التعدي وقذف . وحد احلمق استعمال املعاصي والرذائل". ألصحاب السعري 
وأما احلمق فهو ضد العقل . رة والتخليط يف القول فإمنا هو جنون ومرار هائجاحلجا

وحد السخف هو . ومها ما بينا آنفاً وال واسطة بني العقل واحلمق إال السخف
العمل والقول مبا ال حيتاج إليه يف دين وال دنيا وال محيد خلق مما ليس معصية وال 

ذيلة مؤذية ولكنه من هذر القول وفضول طاعة وال عوناً عليهما وال فضيلة وال ر
فعلى قدر االستكثار من هذين األمرين أو التقلل منهما يستحق املرء اسم . العمل

وضد اجلنون . وقد يسخف املرء يف قصة ويعقل يف أخرى وحيمق يف ثالثة. السخف
متييز األشياء ووجود القوة على التصرف يف املعارف والصناعات وهذا الذي يسميه 

وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إىل الناس مبا . وائل النطق وال واسطه بينهمااأل
وافقهم وصلحت عليه حال املتودد من باطل أو غريه أو عيب أو ما عداه والتحيل 
يف إمناء املال وبعد الصوت وتسبيت اجلاه بكل ما أمكن من معصية ورذيلة فليس 

م ال يعقلون وأخربنا بأم ال يعقلون ولقد كان الذين صدقهم اهللا يف أ. عقالً
لكن هذا . سائسني لدنياهم مثمرين ألمواهلم مدارين مللوكهم حافظني لرياستهم

وما إذا كان السعي فيما ذكرنا مبا فيه . اخللق يسمى الدهاء وضده العقل والسالمة
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الم وأما الوقار ووضع الك. تصاون وأنفة فهو يسمى احلزم وضده املنايف له التضييع
موضعه والتوسط يف تدبري املعيشة ومسايرة الناس باملساملة فهذه األخالق تسمى 

  .الرزانة وهي ضد السخف
  ) 26:  الصفحة    ( 

الوفاء مركب من العدل واجلود والنجدة ألن الويف رأى من اجلور أن ال يقارض من 
ه عدم ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه ل. وثق به أو من أحسن إليه فعدل يف ذلك

الوفاء من احلظ فجاد يف ذلك ورأى أن يتجلد ملا يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع يف 
العدل والفهم : أصول الفضائل كلها أربعة عنها تتركب كل فضيلة وهي. ذلك

أصول الرذائل كلها أربعة عنها تتركب كل رذيلة وهي أضداد . والنجدة واجلود
 األمانة والعفة نوعان من أنواع .لشحاجلور واجلهل واجلنب وا: الذي ذكرنا وهي

. الرتاهة يف النفس فضيلة تركبت من النجدة واجلود وكذلك الصرب. العدل واجلود
. القناعة فضيلة مركبة من اجلود والعدل. احللم نوع مفرد من أنواع النجدة

واحلرص متولد عن الطمع والطمع متولد عن احلسد ويتولد من احلرص رذائل 
واملسألة ملا . ذل والسرقة والغصب والزنا والقتل والعشق واهلم بالفقرعظيمة منها ال

ألن بأيدي الناس تتولد فيما بني احلرص والطمع وإمنا فرقنا بني احلرص والطمع 
واملداراة فضيلة متركبة من احللم . احلرص هو بإظهار ما استكن يف النفس من الطمع

ء إليك بباطل رجع من عندك الصدق مركب من العدل والنجدة من جا. والصرب
حبق وذلك أن من نقل إليك كذباً عن إنسان حرك طبعك فأجبته فرجع عنك حبق 

ال شيء أقبح من . وال جتب إال عن كالم صح عندك عن قائلهفتحفظ من هذا 
الكذب وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعاً من أنواعه فكل كفر كذب فالكذب 
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د من اجلور واجلنب واجلهل ألن اجلنب يولد والكذب متول. جنس والكفر نوع حتته
رأيت الناس يف . مهانة النفس والكذاب مهني النفس بعيد عن عزا احملمودة

كالمهم الذي هو فصل بينهم وبني احلمري والكالب واحلشرات ينقسمون أقساماً 
 أحدها من ال يبايل فيما أنفق كالمه فيتكلم بكل ما سبق إىل لسانه غري حمقق: ثالثة

والثاين أن يتكلم ناصراً ملا . نصر حق وال إنكار باطل وهذا هو األغلب يف الناس
وقع يف نفسه أنه حق ودافعاً ملا توهم أنه باطل غري حمقق لطلب احلقيقة لكن جلاجاً 

  .فيما التزم وهذا كثري وهو دون لقد طال هم من غاظه احلق
  ) 27:  الصفحة    ( 

 غاية املدح واآلخر يف غاية الذم ومها مطرح أحدمها يف: إثنان عظمت راحتهما
لو مل يكن من التزهيد يف الدنيا إال أن كل إنسان يف العامل فإنه . الدنيا ومطرح احلياء

كل ليلة إذا نام نسي كل ما يشفق عليه يف يقظته وكل ما يشفق منه وكل ما يشره 
 وال مخوالً وال والية وال فتجده يف تلك احلال ال يذكر ولداً وال أهالً وال جاهاً. إليه

من عجيب تدبري اهللا . عزلة وال فقراً وال غىن وال مصيبة وكفي ذا واعظاً ملن عقل
عز وجل للعامل أن كل شيء اشتدت احلاجة إليه كان ذلك أهون له وتأمل ذلك يف 

وكل شيء اشتد الغىن عنه كان ذلك أعز له وتأمل يف الياقوت . املاء فما فوقه
الناس فيما يعانونه كاملاشي يف الفالة كلما قطع أرضاً بدت له . ا دونهاألمحر فم

إن العاقل معذب : صدق من قال. أرضون وكلما قضى املرء سبباً حدثت له أسباب
فأما تعذيبه ففيما يرى من انتشار . وصدق من قال إنه فيها مستريح. يف الدنيا

ر احلق وأما راحته إياك وموافقة الباطل وغلبة دولته ومبا حيال بينه وبينه من إظها
اجلليس السيء ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك يف أخراك أو يف دنياك وإن قل 
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فإنك ال تستفيد بذلك إال الندامة حيث ال ينفعك الندم ولن حيمدك من ساعدته بل 
وأقل ما يف ذلك وهو املضمون أنه ال يبايل بسوء عاقبتك وفساد . يشمت بك

الفة اجلليس ومعارضة أهل زمانك فيما ال يضرك يف دنياك وال يف وإياك وخم. مغبتك
وإن قل فإنك تستفيد بذلك األذى واملنافرة والعداوة ورمبا أدى ذلك إىل . أخراك

إن مل يكن بد من إغضاب الناس أو . املطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصالً
 أو منافرة احلق إغضاب اهللا عز وجل ومل يكن لك مندوحة عن منافرة اخللق

االتساء بالنيب صلى اهللا . فاغضب الناس ونافرهم وال تغضب ربك وال تنافر احلق
عليه وسلم يف وعظ أهل اجلهل واملعاصي والرذائل واجب فمن وعظ باجلفاء 
واالكفهرار فقد أخطأ وتعدى طريقته صلى اهللا عليه وسلم وصار يف أكثر األمر 

ره جلاجاً وحرداً ومغايظة للواعظ اجلايف فيكون يف مغرياً للموعوظ بالتمادي على أم
وعظه مسيئاً ال حمسناً ومن وعظ ببشر وتبسم ولني وكأنه مشري برأي وخمرب عن غري 

  املوعوظ مبا يستفتح من
  ) 28:  الصفحة    ( 

فإن مل يتقبل فلينتقل إىل املوعظة بالتحشيم . املوعوظ فذلك أبلغ وأجنع يف املوعظة
ن مل يقبل ففي حضرة من يستحي منه املوعوظ فهذا أدب اهللا يف أمره ويف اخلالء فإ
ما : وكان صلى اهللا عليه وسلم ال يواجه باملوعظة لكن كان يقول. بالقول واللني

بال أقوام يفعلون كذا وقد أثىن عليه الصالة والسالم على الرفق وأمر بالتيسري وى 
ولو كنت فظاً غليظ : "  وقال تعاىلوكان يتخول باملوعظة خوف امللل. عن التنفري

وأما الغلطة والشدة فإمنا جتب يف حد من حدود اهللا ". القلب ال نفضوا من حولك 
ومما ينجع يف الوعظ أيضاً الثناء . تعاىل فال لني يف ذلك للقادر على إقامة احلد خاصة
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 حلب وما أعلم. حبضرة املسيء على من فعل خالف فعله فهذا داعية إىل عمل اخلري
وهلذا جيب أن تؤرخ . املدح فضالً هذا وحده وهو أن يقتدي به من يسمع الثناء

الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن القبيح املأثور عن غريه ويرغب يف احلسن 
تأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكريت . املنقول عمن تقدمه ويتعظ مبا سلف

ه إن قوي أن خيلع عن غريه من فوجدت كل شيء فيه من حي وغري حي من طبع
األنواع كيفياته ويلبسه صفاته فترى الفاضل يود لو كان الناس فضالء وترى 

وأنا : الناقص يود لو كان الناس نفصاء وترى كل من ذكر شيئاً حيض عليه يقول
أفعل أمراً كذا وكل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقني له وترى ذلك يف 

على بعض أحاله إىل نوعيته وترى ذلك يف تركيب الشجر العنصر إذا قوي بعضها 
ويف تغذي النبات والشجر باملاء ورطوبة األرض وإحالتهما ذلك إىل نوعيتهما 
فسبحان خمترع ذلك ومدبره ال إله من عجيب قدرة اهللا تعاىل كثرة اخللق مث ال ترى 

عمره وبلغ وقد سألت من طال . أحداً يشبه آخر شبهاً ال يكون بينهما فيه فرق
ال بل : هل رأى الصور يف ما خال مشبهة هلذه شبهاً واحداً فقال يل: الثمانني عاماً

وهكذا كل ما يف العامل يعرف ذلك من تدبر اآلالت ومجيع . لكل صورة فرقها
األجسام املركبات وطال تكرر بصره عليها فإنه حينئذ مييز ما بينها ويعرف بعضها 

النفس وال يقدر أحد يعرب عنها بلسانه فسبحان العزيز من بعض بفروق فيها تعرفها 
من عجائب الدنيا قوم غلبت عليهم آمال فاسدة . احلكيم الذي ال تتناهي مقدوراته

ال حيصلون منها إال على إتعاب النفس عاجالً مث اهلم واإلمث آجالً كمن يتمىن غالء 
ور اليت فيها الضرر وكمن يتمىن بعض األم. األقوات اليت يف غالئها هالك الناس

  لغريه وإن كانت له فيها منفعة فإن تأميله ما يؤمل من ذلك ال
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  ) 29:  الصفحة    ( 
فلو متىن . يعجل له ذلك قبل وقته وال يأتيه من ذلك مبا ليس يف علم اهللا تعاىل تكونه

اخلري والرخاء لتعجل األجر والراحة والفضيلة ومل يتعب نفسه طرفة عني فما فوقها 
أدواء األخالق الفاسدة ومداواا من . جبوا لفساد هذه األخالق بال منفعةفاع

امتحن بالعجب فليفكر يف عيوبه فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من األخالق 
الدنيئة فإن خفيت عليه عيوبه مجلة حىت يظن أنه ال عيب فيه فليعلم أن مصيبته إىل 

وأول ذلك أنه ضعيف .  وأضعفهم متييزاً.باًاألبد وأنه ألمت الناس نقصاً وأعظمهم عيو
العقل جاهل وال عيب أشد من هذين ألن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها 
وسعى يف قمعها واألمحق هو الذي جيهل عيوب نفسه إما لقلة علمه ومتييزه وضعف 

ويف الناس كثري . فكرته وإما ألنه يقدر أن عيوبه خصال وهذا أشد عيب يف األرض
فخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم فيعجب بتأيت هذه النحوس له وبقوته على ي

أنه ال يسلم إنسي من نقص حاشا األنبياء صلوات اهللا : واعلم يقيناً. هذه املخازي
عليهم فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعة والرذالة 

حبيث ال يتخلف عنه خمتلف من األرذال  واخلسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم
فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه واالشتغال وحبيث ليس حتته مرتلة من الدناءة 

وما . اليت ال تضره يف الدنيا وال يف اآلخرةبذلك عن اإلعجاب ا وعن عيوب غريه 
 أدري لسماع عيوب الناس خصلة إال االتعاظ مبا يسمع املرء منها فيجتنبها ويسعى

وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبري ال .  منها حبول اهللا تعاىل وقوتهيف إزالة ما فيه
والواجب اجتنابه إال يف نصيحة من يتوقع عليه األذى مبداخلة املعيب . يسوغ أصالً

أو على سبيل تبكيت املعجب فقط يف وجهه ال خلف ظهره مث يقول للمعجب 
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وال متثل بني نفسك وبني داويت عجبك ارجع إىل نفسك فإذا ميزت عيوا فقد 
 وقد ذم تقليد من هو أكثر عيوباً منها فتستسهل الرذائل وتكون مقلداً ألهل الشر

لكن مثل بني نفسك وبني من هو أفضل منك ! أهل اخلري فكيف تقليد أهل الشر
 الذي يولد عليك االستخفاف فحينئذ يتلف عجبك وتفيق من هذا الداء القبيح

فإذا استخففت م بغري حق استخفوا بك . م بال شك من هو خري منكبالناس وفيه
فتولد على نفسك أن تكون " وجزاء سيئة سيئة مثلها " حبق ألن اهللا تعاىل يقول 

  أهالً لالستخفاف بك بل على احلقيقة مع مقت
  ) 30:  الصفحة    ( 

كرة فإن أعجبت بعقلك ففكر يف كل ف. اهللا عز وجل وطمس ما فيك من فضيلة
. سوء حتل خباطرك ويف أضاليل األماين الطائفة بك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ

وإن أعجبت بآرائك فتفكر يف سقطاتك واحفظها وال تنسها ويف كل رأي قدرته 
فإنك إن فعلت ذلك . صواباً فخرج خبالف تقديرك وأصاب غريك وأخطأت أنت
ك وال عليك واألغلب أن فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه فتخرج ال ل

. خطأك أكثر من صوابك وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيني صلوات اهللا عليهم
وإن أعجبت بعملك فتفكر يف معاصيك ويف تقصريك ويف معاشك ووجوهه فو اهللا 
لتجدن من ذلك ما يغلب على خريك ويعفي على حسناتك فليطل مهك حينئذ 

 أعجبت بعلمك فاعلم أنه ال خصلة لك فيه وإن. وأبدل من العجب تنقصاً لنفسك
وأنه موهبة من اهللا جمردة وهبك إياها ربك تعاىل فال تقابلها مبا يسخطه فلعله 

ولقد أخربين . ينسيك ذلك بعلة ميتحنك ا تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت
عبد امللك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال األحوال وصحة البحث 
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ان ذا حظ من احلفظ عظيم ال يكاد مير على مسعه شيء حيتاج إىل استعادته أنه ك
وأنه ركب البحر فمر به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان حيفظ وأخل بقوة 

وأنا أصابتين علة فأفقت منها وقد . حفظه إخالالً شديداً مل يعاوده ذلك الذكاء بعد
واعلم أن كثرياً .  إال بعد أعوامذهب ما كنت أحفظ إال ما ال قدر له فما عاودته

من أهل احلرص على العلم جيدون يف القراءة واإلكباب على الدروس والطلب مت ال 
فليعلم ذو العلم أنه لو كان باإلكباب وحده لكان غريه فوقه . يرزقون منه حظاً

ما هذا إال موضع تواضع ! فصح أنه موهبة من اهللا تعاىل فأي مكان للعجب ها هنا
مث تفكر أيضاً يف أن ما . هللا تعاىل واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبهاوشكر 

فالذي . خفي عليك وجهلته من أنواع العلم مث من أصناف علمك الذي ختتص به
أعجبت بنفاذك فيه أكثر مما تعلم من ذلك فاجعل مكان العجب استنقاصاً لنفسك 

جتدهم كثرياً فلتهن نفسك واستقصاراً هلا فهو أوىل وتفكر فيمن كان أعلم منك 
عندك حينئذ وتفكر يف إخاللك بعلمك وأنك ال تعمل مبا علمت منه فلعلمك 

واعلم أن اجلاهل حينئذ . عليك حجة حينئذ ولقد كان أسلم لك لو مل تكن عاملاً
  مث لعل. أعقل منك وأحسن حاالً وأعذر فليسقط عجبك بالكلية

  ) 31:  الصفحة    ( 
ذك فيه من العلوم املتأخرة اليت ال كبري خصلة فيها كالشعر علمك الذي تعجب بنفا

وما جرى جمراه فانظر حينئذ إىل من علمه أجل من علمك يف مراتب الدنيا واآلخرة 
مث انظر . فتهون نفسك عليك وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر فيمن هو أشجع منك

 يف معصية فأنت يف تلك النجدة اليت منحك اهللا تعاىل فيم صرفتها فإن كنت صرفتها
أمحق ألنك بذلت نفسك فيما ليس مثناً هلا وإن كنت صرفتها يف طاعة فقد أفسدا 
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مث تفكر يف زواهلا عنك بالشيخوخة وأنك إن عشت فستصري من عدد . بعجبك
على أين ما رأيت العجب يف طائفة أقل منه يف أهل . العيال وكالصيب ضعفاً

وإن أعجبت . فسهم ورفعتها وعلوهاالشجاعة فاستدللت بذلك على نزاهة أن
جباهك يف دنياك فتفكر يف خمالفيك وأندادك ونظرائك ولعلهم أخساء وضعفاء 
سقاط فاعلم أم أمثالك فيما أنت فيه ولعلهم ممن يستحيا من التشبه م لفرط 
رذالتهم وخساستهم يف أنفسهم وأخالقهم ومنابتهم فاستهن بكل مرتلة شاركك 

وإن كنت مالك األرض كلها وال خمالف عليك وهذا بعيد فيها من ذكرت لك 
جداً يف اإلمكان فما نعلم أحداً ملك معمور األرض كله على قلته وضيق ساحته 
باإلضافة إىل غامرها فكيف إذا أضيف إىل الفلك احمليط فتفكر فيما قال ابن السماك 

املؤمنني فلو منعت يا أمري : للرشيد وقد دعا حبضرته بقدح فيه ماء ليشربه فقال له
يا أمري : قال. مبلكي كله: هذه الشربة بكم كنت ترضى أن تبتاعها فقال له الرشيد

مبلكي : املؤمنني فلو منعت خروجها منك بكم كنت ترضى أن تفتدي من ذلك قال
وصدق ابن ! قال يا أمري املؤمنني أتغتبط مبلك ال يساوي بولة وال شربة ماء. كله

إن كنت ملك املسلمني كلهم فاعلم أن ملك السود وهو رجل و. السماك رمحه اهللا
فإن قلت أنا أخذنه حبق . أسود رذل مكشوف العورة جاهل ميلك أوسع من ملكك

فلعمري ما أخذته حبق إذا استعملت فيه رذيلة العجب وإذا مل تعدل فيه فاستحي 
هذه وإن أعجبت مبالك ف. من حالك فهي حالة رذالة ال حالة جيب العجب فيها

أسوأ مراتب العجب فانظر يف كل ساقط خسيس هو أغىن منك يف تغبط حبالة 
واعلم أن عجبك باملال محق ألنه أحجار ال تنتفع ا إال . يفوقك فيها من ذكرت

أن خترجها عن ملكك بنفقتها يف وجهها فقط واملال أيضاً غاد ورائح ورمبا زال 
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 يف يد عدوك فالعجب مبثل هذا ولعل ذلك يكون. عنك ورأيته بعينه يف يد غريك
  وإن أعجبت. سخف والثقة به غرور وضعف

  ) 32:  الصفحة    ( 
حبسنك ففكر فيما يولد عليك مما نستحي حنن من إثباته وتستحي أنت منه إذا 

وإن أعجبت مبدح إخوانك لك . ذهب عنك بدخولك يف السن وفيما ذكرنا كفاية
فإن مل يكن لك عدو فال . نك العجبففكر يف ذم أعدائك إياك فحينئذ ينجلي ع

خري فيك وال مرتلة أسقط من مرتلة من ال عدو له فليست إال مرتلة من ليس هللا 
فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو . تعاىل عنده نعمة حيسد عليها عافانا اهللا

ظهرت إىل الناس ومتثل إطالعهم عليها فحينئذ ختجل وتعرف قدر نقصك إن كانت 
واعلم بأنك إن تعلمت كيفية تركيب الطبائع وتولد األخالق . متييزلك مسكة من 

أن من امتزاج عناصرها احملمولة يف النفس فستقف من ذلك وقوف يقني على 
 لو منحها غريك لكان مثلك فضائلك ال خصلة لك فيها وأا منح من اهللا تعاىل

 لواهبك وأنك لو وكلت إىل نفسك لعجزت وهلكت فاجعل بدل عجبك ا شكراً
إياها وإشفاقاً من زواهلا فقد تتغري األخالق احلميدة باملرض وبالفقر وباخلوف 

وارحم من منع ما منحت وال تتعرض لزوال ما بك من النعم . وبالغضب باهلرم
بالتعاصي على واهبها تعاىل وبأن جتعل لنفسك فيما وهبك خصلة أو حقاً فتقدر 

 ربواً يف الطحال شديداً فولد ذلك علي أنك ولقد أصابتين علة شديدة ولدت علي
من الضجر وضيق اخللق وقلة الصرب والرتق أمراً حاسبت نفسي فيه إذ أنكرت تبدل 
خلقي واشتد عجيب من مفارقيت لطبعي وصح عندي أن الطحال موضع الفرح إذا 

وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا ألن هذا الذي . فسد تولد ضده
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أو . وانظر هل يدفع عنك جوعة.  فائدة له أصالً يف دنيا وال آخرةأعجبت به ال
يستر لك عورة أو ينفعك يف آخرتك مث انظر إىل من يسامهك يف نسبك ورمبا فيما 
أعلى منه ممن نالته والدة األنبياء عليهم السالم مث والدة اخللفاء مث والدة الفضالء من 

 األكاسرة والقياصرة مث والدة التبابعة الصحابة والعلماء مث والدة ملوك العجم من
فتأمل غربام وبقاياهم ومن يديل مبثل ما تديل به من ذلك . وسائر ملوك اإلسالم

جتد أكثرهم أمثال الكالب خساسة وتلفهم يف غاية السقوط والرذالة والتبدل 
مث لعل . والتحلي بالصفات املذمومة فال تغتبط مبرتلة هم فيها نظراؤك أو فوقك

آلباء الذين تفخر م كانوا فساقاً وشربة مخور والطة ومتعبثني ونوكى أطلقت ا
األيام أيديهم بالظلم واجلور فأنتجوا ظلماً وآثاراً قبيحة تبقي عارهم بذلك األيام 

  ويعظم إمثهم والندم
  ) 33:  الصفحة    ( 

يف فإن كان كذلك فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخل . عليها يوم احلساب
فإن أعجبت بوالدة الفضالء إياك . العيب واخلزي والعار والشنار ال يف اإلعجاب

فما أخلى يدك من فضلهم إن مل تكن أنت فاضالً وما أقل غناهم عنك يف الدنيا 
والناس كلهم أوالد آدم الذي خلقه اهللا بيده وأسكنه ! واآلخرة إن مل تكن حمسناً
 نفعه هلم وفيه كل معيب وكل فاسق وكل ولكن ما أقل. جنته وأسجد له مالئكته

وإذا فكر العاقل يف أن فضل آبائه ال يقربه من ربه تعاىل وال يكسبه وجاهة مل . كافر
! حيزها هو بسعده أو بفضله يف نفسه وال ماالً فأي معىن اإلعجاب مبا ال منفعة فيه
 كان وهل املعجب بذلك إال كاملعجب مبال جاره وجباه غريه ويفرس لغريه سبق

وكما تقول العامة يف أمثاهلا كالغيب يزهى بذكاء أبيه فإن تعدى ! علي رأسه جلامه
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بك العجب إىل االمتداح فقد تضاعف سقوطك ألنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما 
وقد كان ابن ! فيك من العجب هذا إن امتدحت حبق فكيف إن امتدحت بالكذب

 عليه وسلم أقرب الناس من أفضل نوح وأبو إبراهيم وأبو هلب عم النيب صلى اهللا
خلق اهللا تعاىل وممن الشرف كله يف اتباعهم فما انتفعوا بذلك وقد كان فيمن ولد 
لغري رشده من كان الغاية يف رياسة الدنيا كزياد وأيب مسلم ومن كان اية يف 
الفضل على احلقيقة كبعض من جنله عن ذكره يف مثل هذا الفصل ممن يتقرب إىل 

وإن أعجبت بقوة جسمك فتفكر يف أن البغل . عاىل حببه واالقتداء حبميد آثارهاهللا ت
واحلمار والثور أقوى منك وأمحل لألثقال وإن أعجبت خبفتك فاعلم أن الكلب 
واألرنب يفوقانك يف هذا الباب فمن العجب العجيب واعلم أن من قدر يف نفسه 

 صربه عندما يدمهه من هم أو عجباً أو ظن هلا على سائر الناس فضالً فلينظر إىل
نكبة أو وجع أو دمل أو مصيبة فإن رأى نفسه قليلة الصرب فليعلم أن مجيع أهل 

وإن . البالء من اذومني وغريهم الصابرين أفضل منه على تأخر طبقتهم يف التمييز
رأى نفسه صابرة فليعلم أنه مل يأت بشيء يسبق فيه على ما ذكرنا بل هو إما 

مث لينظر إىل سريته وعدله أو جوره . م يف ذلك أو مساو هلم وال مزيدمتأخر عنه
فيما خوله اهللا من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صحة أو جاه فإن وجد نفسه 
مقصرة فيما يلزمه من الشكر لواهبه تعاىل ووجدها خائفة يف العدل فليعلم أن أهل 

 مما هو فيه أفضل منه فإن رأى العدل والشكر والسرية احلسنة من املخولني أكثر
نفسه ملتزمة للعدل فالعادل بعيد عن العجب ألبتة لعلمه مبوازين األشياء ومقادير 

  األخالق والتزامه التوسط الذي هو االعتدال بني الطرفني املذمومني فإن
  ) 34:  الصفحة    ( 
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سف وسوء واعلم أن التع. أعجب فلم يعدل بل قد مال إىل جنبة اإلفراط املذمومة
امللكة ملن خولك اهللا تعاىل أمره من رقيق أو رعية يدالن على خساسة النفس ودناءة 

 ألن العاقل الرفيع النفس العايل اهلمة إمنا يغلب أكفاءه يف القوة اهلمة وضعف العقل
وأما االستطالة على من ال ميكنه املعارضة فسقوط يف الطبع . ونظراءه يف املنعة
ومن فعل ذلك فهو مبرتلة من يتبجح بقتل . اخللق وعجز ومهانةورذالة يف النفس و

واعلم أن رياضة األنفس أصعب من رياضة األسد ألن األسد إذا سجنت يف جرذ 
 العجب .البيوت اليت تتخذ هلا امللوك أمن شرها والنفس وإن سجنت مل يؤمن شرها

اء واقعة على معان أصل يتفرع عنه التيه والزهور والكرب والنخوة والتعايل وهذه أمس
فقد يكون العجب لفضيلة يف . ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس. متقاربة

املعجب ظاهرة فمن معجب بعلمه فيكفهر ويتعاىل على الناس ومن معجب بعمله 
فريتفع ومن معجب برأيه فيزهو على غريه ومن معجب بنسبه فيتيه ومن معجب 

 وأقل مراتب العجب أن تراه يتوفر عن الضحك .جباهه وعلو حاله فيتكرب ويتنخى
يف مواضع الضحك وعن خفة احلركات وعن الكالم إال فيما ال بد له من أمور 

وعيب هذا أقل من عيب غريه ولو فعل هذه األفاعيل على سبيل االقتصار . دنياه
على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك فضالً وموجباً حلمده ولكن إمنا يفعل ذلك 

قاراً للناس وإعجاباً بنفسه فحصل له بذلك استحقاق الذم وإمنا األعمال بالنيات احت
ولكل امرئ ما نوى حىت إذا زاد األمر ومل يكن هناك متييز حيجب عن توفية العجب 
حقه وال عقل جيد حدث من ذلك ظهور االستخفاف بالناس واحتقارهم بالكالم 

ز والعقل ترقى ذلك إىل االستطالة على ويف املعاملة حىت إذا زاد ذلك وضعف التميي
الناس باألذى باأليدي والتحكم والظلم والطغيان واقتضاء الطاعة لنفسه واخلضوع 
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هلا إن وقد يكون العجب لغري معىن ولغري فضيلة يف املعجب وهذا من عجيب ما 
ن يقع يف هذا الباب وهو شيء يسميه عامتنا التمترك وكثرياً ما نراه يف النساء وفيم

عقله قريب من عقوهلن من الرجال وهو عجب من ليس فيه خصلة أصالً ال علم 
وال شجاعة وال علو حال وال نسب رفيع وال مال يطغيه وهو يعلم مع ذلك أنه 
صفر من ذلك كله ألن هذه األمور ال يغلط فيها من يقذف باحلجارة وإمنا يغلط 

 العقل أنه قد بلغ الغاية فيها من له أدىن حظ منها فرمبا يتوهم إن كان ضعيف
  القصوى منها كمن له حظ من علم فهو يظن أنه عامل كامل أو كمن له نسب

  ) 35:  الصفحة    ( 
معرق يف ظلمة وجتدهم مل يكونوا أيضاً رفعاء يف ظلمهم فتجده لو كان ابن فرعون 

هزم ذي األوتاد ما زاد على إعجابه الذي فيه أو له شيء من فروسية فهو يقدر أنه ي
أو له شيء من جاه رذل فهو ال يرى اإلسكندر . علياً ويأسر الزبري ويقتل خالداً

أو يكون قوياً على أن يكسب ما يتوفر بيده مويل يفضل عن قوته فلو . على حال
وليس يكثر العجب من هؤالء وإن كانوا . أخذ بقرين الشمس مل يزد على ما هو فيه
 وال نسب البتة وال مال وال جاه وال جنده عجباً لكن ممن ال حظ له من علم أصالً

بل تراه يف كفالة غريه مهتضماً لكل من له أدىن طاقة وهو يعلم أنه خال من كل 
ولقد . ذلك وأنه ال حظ له يف شيء من ذلك مث هو مع ذلك يف حالة املزهو التياه

تسببت إىل سؤال بعضهم يف رفق ولني عن سبب علو نفسه واحتقاره الناس فما 
أكثر من : فقلت له. أنا حر لست عبد أحد: جدت عنده مزيداً على أن قال يلو

تراه يشاركك يف هذه الفضيلة فهم أحرار مثلك ال قوماً من العبيد هم أطول منك 
فرجعت إىل . فلم أجد عنده زيادة. يداً وأمرهم نافذ عليك وعلى كثري من األحرار
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 ألعلم السبب الباعث هلم على هذا تفتيش أحواهلم ومراعاا ففكرت يف ذلك سنني
العجب الذي ال سبب له فلم أزل أخترب ما تنطوي عليه نفوسهم مبا يبدو من 
أحواهلم ومن مراميهم يف كالمهم فاستقر أمرهم على أم يقدرون أن عندهم فضل 
عقل ومتيز رأي أصيل لو أمكنتهم األيام من تصريفه لوجدوا فيه متسعاً وألداروا 

. رفيعة ولبان فضلهم على سائر الناس ولو ملكوا ماالً ألحسنوا تصريفهاملمالك ال
فمن ها هنا تسرب التيه إليهم وسرى العجب فيهم وهذا مكان فيه للكالم شعب 

وهو أنه ليس شيء من الفضائل كلما كان املرء منه . عجيب ومعارضة معترضة
قد كمل فيه إال العقل أعرى قوي ظنه يف أنه قد استوىل عليه واستمر يقينه يف أنه 

حىت إنك جتد انون املطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح واجلاهل . والتمييز
الناقص يهزأ باحلكماء وأفاضل العلماء والصبيان الصغار يتهكمون بالكهول 
والسفهاء العيارين يستخفون بالعقالء املتصاونني وضعفة النساء يستنقصن عقول 

وباجلملة فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس . مأكابر الرجال وآراءه
وال يعرض هذا يف سائر الفضائل فإن العاري منها مجلة يدري . عقالً وأكمل متييزاً

أنه عار منها وإمنا يدخل الغلط على من له أدىن حظ منها وإن قل فإنه يتوهم حينئذ 
  ودواء من. إن كان ضعيف التمييز أنه عايل الدرجة فيه

  ) 36:  الصفحة    ( 
ذكرنا الفقر واخلمول فال دواء هلم أجنع منه وإال فداؤهم وضررهم على الناس عظيم 
جداً فال جتدهم إال عيابني للناس وقاعني يف األعراض مستهزئني باجلميع جمانبني 

ورمبا كانوا مع ذلك متعرضني للمشامتة واملهارشة . للحقائق مكبني على الفضول
وقد يكون العجب . املالطمة واملضاربة عند أدىن سبب يعرض هلمورمبا قصدوا 
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كميناً يف املرء حىت إذا حصل على أدىن مال أو جاه ظهر ذلك عليه وعجز عقله عن 
ومن ظريف ما رأيت يف بعض أهل الضعف أن منهم من يغلبه ما . قمعه وستره

: ل وحىت إنه يقوليضمر من حمبة ولده الصغري وامرأته حىت يصفها بالعقل يف احملاف
وأما مدحه إياها باجلمال واحلسن والعافية فكثري . هي أعقل مين وأنا أتربك بوصيتها

يف أهل الضعف جداً حىت كأنه لو كان خاطبها ما زاد على ما يقول يف ترغيب 
إياك . السامع يف وصفها وال يكون هذا إال يف ضعيف العقل عار من العجب بنفسه

يسمعك ال يصدقك وإن كنت صادقاً بل جيعل ما مسع منك واالمتداح فإن كل من 
وإياك ومدح أحد يف وجهه فإنه فعل أهل امللق وضعة . من ذلك يف أول معايبك

. النفوس وإياك وذم أحد ال حبضرته وال يف مغيبه فلك يف إصالح نفسك شغل
 وإياك والتفاقر فإنك ال حتصل من ذلك إال على تكذيبك أو احتقار من يسمعك وال

منفعة لك يف ذلك أصالً إال كفر نعمة ربك تعاىل أو شكواه إىل من ال يرمحك 
وال تزد وإياك ووصف نفسك باليسار فإنك ال تزيد على إطماع السامع فيما عندك 

 فإن هذا يكسبك اجلاللة على شكر اهللا تعاىل وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه
من سبب . ال يفارق ما أوجبه متييزهالعاقل هو من . والراحة من الطمع فيما عندك

للناس الطمع فيما عنده مل حيصل إال على أن يبذله هلم وال غاية هلذا أو مينعهم فيلؤم 
فإذا أردت أن تعطي أحداً شيئاً فليكن ذلك منك قبل أن يسألك فهو ويعادونه 

اً من بديع ما يقع يف احلسد قول احلاسد إذا مسع إنسان. أكرم وأنزه وأوجب للحمد
فإن مسع من يبني . هذا شيء بارد مل يتقدم إليه وال قاله قبله أحد: يغرب يف علم ما

وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها . هذا بارد وقد قيل قبله: ما قد قاله غريه قال
  .للقعود على طريق العلم يصدون الناس عنها ليكثر نظراؤهم من اجلهال
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  ) 37:  الصفحة    ( 
كمته عند اخلبيث الطبع بل يظنه خبيثاً مثله وقد شاهدت أقواماً احلكيم ال تنفعه ح

ذوي طبائع رديئة وقد تصور يف أنفسهم اخلبيثة أن الناس كلهم على مثل طبائعهم 
ال يصدقون أصالً بأن أحداً هو سامل من رذائلهم بوجه من الوجوه وهذا أسوء ما 

ت هذه صفته ال ترجى هلا ومن كان. يكون من فساد الطبع والبعد عن الفضل واخلري
العدل حصن يلجأ إليه كل خائف وذلك أنك ترى . معاناة أبداً وباهللا تعاىل التوفيق

الظامل وغري الظامل إذا رأى من يريد ظلمه دعا إىل العدل وأنكر الظلم حينئذ وذمه 
فمن كان العدل يف طبعه فهو ساكن يف ذلك احلصن . وال ترى أحداً يذم العدل

ستهانة نوع من أنواع اخليانة إذ قد خيونك من ال يستهني بك ومن اال. احلصني
. استهان بك فقد خانك االنصاف فكل مستهني خائن وليس كل خائن مستهيناً

حاالن حيسن فيهما ما يقبح يف . االستهانة باملتاع دليل على االستهانة برب املتاع
 األيادي وذكر اإلحسان ومها املعاتبة واالعتذار فإنه حيسن فيهما تعديد: غريمها

ال عيب على من مال بطبعه إىل بعض . وذلك غاية القبح يف ما عدا هاتني احلالتني
القبائح ولو أنه أشد العيوب وأعظم الرذائل ما مل يظهره بقول أو فعل بل يكاد 

 وال تكون مغالبة الطبع اخليانة يف احلرم يكون أمحد ممن أعانه طبعه على الفضائل
ينبغي للكرمي أن يصون . العرض أعز على الكرمي من املال. انة يف الدماءأشد من اخلي

جسمه مباله ويصون نفسه جبسمه ويصون عرضه بنفسه ويصون دينه بعرضه وال 
اخليانة يف األعراض أخف من اخليانة يف األموال وبرهان . يصون بدينه شيئاً أصالً

 ذلك منه وكان من أهل ذلك أنه ال يكاد يوجد من ال خيون يف العرض وإن قل
الفضل وأما اخليانة يف األموال وإن قلت أو كثرت فال تكون إال من رذل بعيد عن 
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القياس يف أحوال الناس قد يكذب يف أكثر األمور ويبطل يف األغلب . الفضل
املقلد راض أن يغنب عقله ولعله مع ذلك . واستعمال ما هذه صفته يف الدين ال جيوز

ال يكره الغنب يف ماله .  ماله فيخطيء يف الوجهني معاًيستعظم أن يغنب يف
من جهل معرفة الفضائل فليعتمد . ويستعظمه إال لئيم الطبع دقيق اهلمة مهني النفس

  على ما أمره اهللا والرسول صلى اهللا عليه وسلم فإنه حيتوي
  ) 38:  الصفحة    ( 

رب سر كانت و. رب خموف كان التحرز منه سبب وقوعه. على مجيع الفضائل
. ورب إعراض أبلغ يف االسترابة من إدامة النظر. املبالغة يف طيه سبب انتشاره

وأصل ذلك كله اإلفراط اخلارج عن حد الفضيلة وسيطة بني اإلفراط والتفريط 
اخلطأ . فكال الطرفني مذموم والفضيلة بينهما حممودة حاشا العقل فإنه ال إفراط فيه

من العجائب أن الفضائل مستحسنة ومستثقلة . التضييعيف احلزم خري من اخلطأ يف 
من أراد اإلنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه فإنه . والرذائل مستقبحة ومستخفة

حد احلزم معرفة الصديق من العدو وغاية اخلرق والضعف . يلوح له وجه تعسفه
 ال تسلم عدوك لظلم وال تظلمه وساو يف ذلك بينه وبني. جهل العدو من الصديق

من . الصديق وحتفظ منه وإياك وتقريبه وإعالء قدره فإن هذا من فعل النوكى
ساوى بني عدوه وصديقه يف التقريب والرفعة فلم يزد على أن زهد الناس يف مودته 
وسهل عليهم عداوته ومل يزد على استخفاف عدوه له ومتكنه من مقاتله وإفساد 

 اخلري أن يسلم عدوك من ظلمك ومن غاية. صديقه على نفسه وإحلاقه جبملة أعدائه
وغاية . تركك إياه للظلم وأما تقريبه فمن شيم النوكى الذين قد قرب منهم التلف

ومن كتب . الشر أن يسلم صديقك من ظلمك وأما إبعاده فمن فعل من ال عقل له
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كم رأينا . ليس احللم تقريب األعداء ولكنه مساملتهم مع التحفظ منهم. عليه الشقاء
اخر مبا عنده من املتاع فكان ذلك سبباً هلالكه فإياك وهذا الباب الذي هو ضر من ف

كم شاهدنا ممن أهلكه كالمه ومل نر قط أحداً وال بلغنا . حمض ال منفعة فيه أصالً
. أنه أهلكه سكوته فال تتكلم إال مبا يقربك من خالقك فإن خفت ظاملاً فاسكت

حمن اإلنسان يف دهره كثرية . م ميكن بعدقلما رأيت أمراً أمكن فضيع إال فات فل
داء اإلنسان بالناس أعظم من دائه بالسباع . وأعظمها حمنته بأهل نوعه من اإلنس

الكلبة واألفاعي الضارية ألن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن وال ميكن التحفظ من 
  .اإلنس أصالً

  ) 39:  الصفحة    ( 
.  ال جيوز مع ذلك عندهم إال من نافقهمالغالب على الناس النفاق ومن العجب أنه

. لو قال قائل إن يف الطبائع كرية ألن أطراف األضداد تلتقي مل يبعد من الصدق
فنجد املرء يبكي من الفرح ومن احلزن وجند فرط : وقد جند نتائج األضداد تتساوى

ند وقد يكون ذلك سبباً للقطيعة ع. املودة يلتقي مع فرط البغضة يف تتبع العثرات
كل من غلبت عليه طبيعة ما فإنه وإن بلغ الغاية من احلزم . عدم الصرب واإلنصاف

كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب لكثرة . واحلذر مصروع إذا كويد من قبلها
ضرورته إىل االعتذار بالكذب فيضرى عليه أعدل الشهود على املطبوع على 

وأعدل الشهود . ه أو هم اوجهه لظهور االسترابة عليه إن وقع يف كذب: الصدق
املصيبة يف الصديق . لسانه الضطرابه ونقض بعض كالمه بعضاً: على الكذاب

أشد الناس استعظاماً للعيوب بلسانه هو أشدهم . الناكث أعظم من املصيبة به
استسهاالً هلا بفعله ويتبني ذلك يف مسافهات أهل البذاء ومشامتات األرذال البالغني 
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ن الصناعات اخلسيسة من الرجال والنساء كأهل التعيش بالزمر غاية الرذالة م
وكنس احلشوش واخلادمني يف اازر وكساكين دور اجلمل املباحة لكراء اجلماعات 
والساسة للدواب فإن كل من ذكرنا أشد اخللق رمياً من بعضهم بالقبائح وأكثرهم 

ء يذهب بالسخائم فكأن اللقا. عيباً بالفضائح وهم أوغل الناس فيها وأشرههم ا
نظر العني للعني يصلح القلوب فال يسؤك التقاء صديقك بعدوك فإن ذلك يفتر أمره 

أشد األشياء على الناس اخلوف واهلم واملرض والفقر وأشدها كلها إيالماً . عنده
ودليل . للنفس اهلم للفقد من احملبوب وتوقع املكروه مث املرض مث اخلوف مث الفقر

ر يستعجل ليطرد به اخلوف فيبذل املرء ماله كله ليأمن واخلوف والفقر ذلك أن الفق
يستعجالن ليطرد ما أمل املرض فيغرر اإلنسان يف طلب الصحة ويبذل ماله فيها إذا 

واخلوف . أشفق من املوت ويود عند تيقنه به لو بذل ماله كله ويسلم ويفيق
وأشد األمراض كلها أملاً . نها اهلميستسهل ليطرد به اهلم فيغرر املرء بنفسه ليطرد ع

وأما النفوس الكرمية فالذي عندها أشد من كل ما . وجع مالزم يف عضو ما بعينه
إمنا : ذكرنا وهو أسهل املخوفات عند ذوي النفوس اللئيمة ومما قلته يف األخالق

  )وإال فهو بور    فوقه األخالق سور  فحلي العقل بالعلم العقل أساس
  ) 40 :  الصفحة   ( 

ال يرى كيف يدور  ومتام العلم بالعدل وإال فهو زور  وزمام  جاهل األشياء أعمى
العدل باجلود وإال فيجور  ومالك اجلود بالنجدة واجلنب غرور  عف إن كنت غيوراً 
ما زىن قط غيور  وكمال الكل بالتقوىوقول احلق نور  ذي أصول الفضل 

عدل وفهم  زمام أصول مجيع الفضائل: عنهاحدثت بعد البذور   ومما قلته أيضاً
وجود وبأس  كذا الرأس فيه األمور التيبإحساسها يكشف االلتباس   غرائب أخالق 
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النفس ينبغي للعاقل أن ال حيكم مبا يبدو له من استرحام الباكي املتظلم وتشكيه 
 فقد وقفت من بعض من يفعل هذا على يقني أنه الظامل. وشدة تلويه وتقلبه وبكائه

ورأيت بعض املظلومني ساكن الكالم معدوم التشكي مظهراً . املعتدي املفرط الظلم
لقلة املباالة فيسبق إىل نفس من ال حيقق النظر أنه ظامل وهذا مكان ينبغي التثبيت فيه 
ومغالبة ميل النفس مجلة وإن ال مييل املرء مع الصفة اليت ذكرنا وال عليها ولكن 

من عجائب األخالق أن الغفلة . احلق على السواءيقصد اإلنصاف مبا يوجبه 
مذمومة وإن استعماهلا حممود وإمنا ذلك ألن من هو مطبوع على الغفلة يستعملها يف 
غري موضعها ويف حيث جيب التحفظ وهو مغيب عن فهم احلقيقة فدخلت حتت 

ي يذم وأما املتيقظ الطبع فإنه ال يضع الغفلة إال يف موضعها الذ. اجلهل فذمت لذلك
فيه البحث والتقصي والتغافل فهماً للحقيقة وإضراباً عن الطيش واستعماالً للحلم 
وتسكيناً للمكروه فلذلك محدت حالة التغافل وذمت الغفلة وكذلك القول يف 
إظهار اجلزع وإبطانه ويف إظهار الصرب وإبطانه فإن إظهار اجلزع عند حلول 

فسه فأظهر أمراً ال فائدة فيه بل هو املصائب مذموم ألنه عجز مظهره عن ملك ن
مذموم يف الشريعة وقاطع عما يلزم من األعمال وعن التأهب ملا يتوقع حلوله مما 

فلما كان إظهار اجلزع مذموماً . لعله أشنع من األمر الواقع الذي عنه حدث اجلزع
  كان إظهار ضده حمموداً وهو إظهار الصرب ألنه ملك للنفس

  ) 41:  الصفحة    ( 
وأما . واطراح ملا ال فائدة فيه وإقبال على ما يعود وينتفع به يف احلال ويف املستأنف

استبطان الصرب فمذموم ألنه ضعيف يف احلسن وقسوة يف النفس وقلة رمحة وهذه 
. أخالق سوء ال تكون إال يف أهل الشر وخبث الطبيعة ويف النفوس السبعية الرديئة
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ه حمموداً وهو استبطان اجلزع ملا يف ذلك من فلما كان ما ذكرنا يقبح كان ضد
الرمحة والشفقة والفهم بقدر الرزية فصح ذا أن االعتدال هو أن يكون املرء جزوع 
النفس صبور اجلسد مبعىن أنه ال يظهر يف وجهه وال يف جوارحه شيء من دالئل 

 ألجنح ولو علم ذو الرأي الفاسد ما استضر به من فساد تدبريه يف السالف. اجلزع
تطلع النفس إىل ما يستر عنها من كالم . بتركه استعماله فيما يستأنف وباهللا التوفيق

مسموع أو شيء مرئي أو إىل املدح وبقاء الذكر  هذا أمران ال يكاد يسلم منهما 
 إال ساقط اهلمة جداً أو من راض نفسه الرياضة التامة وقمع قوة نفسه الغضبية أحد

مداواة شره النفس إىل مساع كالم تستر به عنها أو رؤية شيء قمعاً كامالً أو عاىن 
أكتم به دوا أن يفكر فيما غاب عنها من هذا النوع يف غري موضعه الذي هو فيه 

فإن اهتم بكل ذلك فهو جمنون تام اجلنون عدمي العقل . بل يف أقطار األرض املتباينة
ه إال كسائر ما غاب عنه منه وإن مل يهتم لذلك فهل هذا الذي اختفي به عن. ألبتة

يا : مث لرتد احتجاجاً على هواه فليقل بلسان عقله لنفسه. سواء بسواء وال فرق
نفس أرأيت إن مل تعلمي أن ههنا شيئاً أخفي عليك أكنت تطلعني إىل معرفة ذلك 

فليقل لنفسه فكوين اآلن كما كنت تكونني لو مل تعلمي بأن . أم ال فال بد من ال
 ستر عنك فترحبي الراحة وطرد اهلم وأمل القلق وقبح صفة الشره وتلك ههنا شيئاً

وال يزهد فيها . غنائم كثرية وأرباح جليلة وأغراض فاضلة سنية يرغب العاقل فيها
وأما من علق ومهه وفكره بأن يبعد امسه يف البالد ويبقى ذكره على . إال تام النقص

رأيت لو ذكرت بأفضل الذكر يف مجيع يا نفس أ: الدهر فليفكر يف نفسه وليقل هلا
أقطار املعمور أبد األبد إىل انقضاء الدهر مث مل يبلغين ذلك وال عرفت به أكان يل يف 
ذلك سرور أو غبطة أم ال فال بد من ال وال سبيل له إىل علم أنه يذكر أو أنه ال 
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أحدمها : نيمث ليتفكر أيضاً يف معنيني عظيم. يذكر وكذلك إن كان حياً إذا مل يبلغه
كثرة من خال من الفضالء من األنبياء والرسل صلى اهللا عليهم وسلم أوالً الذين مل 

  يبق هلم على أدمي األرض عند أحد من الناس اسم وال رسم وال ذكر وال
  ) 42:  الصفحة    ( 

خرب وال أثر بوجه من الوجوه مث من الفضالء الصاحلني من أصحاب األنبياء 
 ومن الفالسفة والعلماء واألخيار وملوك األمم الدائرة وبناة املدن السالفني والزهاد

اخلالية وأتباع امللوك الذين أيضاً قد انقطعت أخبارهم ومل يبق هلم عند أحد علم وال 
ألحد م معرفة أصالً ألبتة فهل ضر من كان فاضالً منهم ذلك أو نقص من 

رئهم عز وجل ومن جهل فضائلهم أو طمس من حماسنهم أو حط درجتهم عند با
هذا األمر فليعلم أنه ليس يف شيء من الدنيا خرب عن ملوك من ملوك األجيال 
السالفة أبعد مما بأيدي الناس من تاريخ ملوك بين إسرائيل فقط مث ما بأيدينا من 
تاريخ ملوك اليونان والفرس وكل ذلك ال يتجاوز ألفي عام فأين ذكر من عمر 

"  قد دثر وفين وانقطع ونسي ألبتة وكذلك قال اهللا تعاىل الدنيا قبل هؤالء أليس
" وقال تعاىل " وقروناً بني ذلك كثرياً " وقال تعاىل " ورسالً مل نقصصهم عليك 

فهل اإلنسان وإن ذكر برهة من الدهر إال " والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا 
مث ليتفكر اإلنسان يف . ةكمن خال قبل من األمم الغابرة الذين ذكروا مث نسوا مجل

من ذكر خبري أو بشر هل يزيده ذلك عند اهللا عز وجل درجة أو يكسبه فضيلة مل 
يكن حازها بفعله أيام حياته فإذا كان هذا كما قلناه فالرغبة يف الذكر رغبة غرور 

لكن إمنا ينبغي أن يرغب اإلنسان العاقل يف . وال معىن له وال فائدة فيه أصالً
من الفضائل وأعمال الرب اليت يستحق من هي فيه الذكر اجلميل والثناء االستكثار 
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فهي اليت تقر به من بارئه تعاىل وجتعله مذكوراً عنده . احلسن واملدح ومحيد الصفة
عز وجل الذكر الذي ينفعه وحيصل على بقاء فائدته وال يبيد أبد األبد وباهللا تعاىل 

لك باملقارضة له مبثل ما أحسن فأكثر مث شكر املنعم فرض واجب وإمنا ذ. التوفيق
بالتهمم بأموره وبالتأيت حبسن الدفاع عنه مث بالوفاء له حياً وميتاً وملن يتصل به من 
ساقه وأهل كذلك مث بالتمادي على وده ونصيحته ونشر حماسنه بالصدق وطي 

وليس من الشكر عونه على . مساويه ما دمت حياً وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك
ثام وترك نصيحته فيما يوتغ به دينه ودنياه بل من عاون من أحسن إليه على اآل

باطل فقد غشه وكفر إحسانه وظلمه وجحد إنعامه وأيضاً فإن إحسان اهللا تعاىل 
وإنعامه على كل حال أعظم وأقدم أو هنأ من نعمة كل منعم دونه عز وجل فهو 

ذان السامعة ومنحنا احلواس الفاضلة تعاىل الذي شق لنا األبصار الناظرة وفتق فينا اآل
  ورزقنا النطق والتمييز اللذين ما استأهلنا أن خياطبنا وسخر لنا ما يف

  ) 43:  الصفحة    ( 
السموات وما يف األرض من الكواكب والعناصر ومل يفضل علينا من خلقه شيئاً 

ملنعمني من هذه غري املالئكة املقدسني الذين هم عمار السموات فقط فأين تقع نعم ا
فمن قدر أنه يشكر حمسناً إليه مبساعدته على باطل أو مبحاباته فيما ال جيوز ! النعم

فقد كفر نعمة أعظم املنعمني وجحد إحسان أجل احملسنني إليه ومل يشكر ويل 
الشكر حقاً وال محد أهل احلمد أصالً وهو اهللا عز وجل ومن حال بني احملسن إليه 

 على مر احلق فقد شكره حقاً وأدى واجب حقه عليه مستوىف وبني الباطل وأقامه
حضور جمالس العلم إذا حضر جملس علم . وهللا احلمد أوالً وآخراً وعلى كل حال

فال يكن حضورك إال حضور مستزيد علماً وأجراً ال حضور مستغن مبا عندك 
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حون يف العلم طالباً عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها فهذه أفعال األرذال الذين ال يفل
فإذا حضرا على هذه النية فقد حصلت خرياً على كل حال وإن مل حتضرها . أبداً

فإذا . على هذه النية فجلوسك يف مرتلك أروح لبدنك وأكرم خللقك وأسلم لدينك
إما أن تسكت : حضرا كما ذكرنا فالتزم أحد ثالثة أوجه ال رابع هلا وهي

 يف املشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول سكوت اجلهال فتحصل على أجر النية
فإن مل تفعل ذلك فاسأل سؤال املتعلم . وعلى كرم االسة ومودة من جتالس

وصفة سؤال . فتحصل على هذه األربع حماسن وعلى خامسة وهي استزادة العلم
املتعلم أن تسأل عما ال تدري ال عما تدري فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة 

 لكالمك وقطع لزمانك مبا ال فائدة فيه ال لك وال لغريك ورمبا أدى إىل عقل وشغل
فيجب عليك أن ال تكون فضولياً فإا . اكتساب العداوات وهو بعد عني الفضول

صفة سوء فإن أجابك الذي سألت مبا فيه كفاية لك فاقطع الكالم وإن مل جيبك مبا 
م واستزده فإن مل يزدك بياناً وسكت فيه كفاية أو أجابك مبا مل تفهم فقل له مل أفه

وإال حصلت على الشر . أو أعاد عليك الكالم األول وال مزيد فأمسك عنه
والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العامل . والعداوة ومل حتصل على ما تريد من الزيادة

وصفة ذلك أن تعارض جوابه مبا ينقصه نقصاً بيناً فإن مل يكن ذلك عندك ومل يكن 
 إال تكرار قولك أو املعارضة مبا ال يراه خصمك معارضة فأمسك فإنك ال عندك

حتصل بتكرار ذلك على أجر وال على تعليم وال على تعلم بل على الغيظ لك 
  .وخلصمك والعداوة اليت رمبا أدت إىل املضرات

  ) 44:  الصفحة    ( 
 فهما خلقا سوء وإياك وسؤال املعنت ومراجعة املكابر الذي يطلب الغلبة بغري علم
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دليالن على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف وحسبنا اهللا 
وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كالم يف كتاب فإياك . ونعم الوكيل

. أن تقابله مقابلة املغاضبة الباعثة على املغالبة قبل أن تتبني بطالنه بربهان قاطع
ال املصدق به املستحسن إياه قبل علمك بصحته بربهان وأيضاً فال تقبل عليه إقب

ولكن أقبل عليه . قاطع فتظلم يف كال الوجهني نفسك وتبعد عن إدراك احلقيقة
إقبال سامل القلب عن الرتاع عنه والرتوع إليه إقبال من يريد حظ نفسه يف فهم ما 

طأ فمضمون لك مسع ورأى فالتزيد به علماً وقبوله إن كان حسناً أو رده إن كان خ
من اكتفى بقليله عن . إن فعلت ذلك األجر اجلزيل واحلمد الكثري والفضل العميم

كثري ما عندك فقد ساواك يف الغىن ولو أنك قارون حىت إذا تصاون يف الكسب عما 
ومن ترفع عما ختضع إليه من أمور . تشره أنت إليه فقد حصل أغىن منك بكثري

ض على الناس تعلم اخلري والعمل به فمن مجع األمرين فر. الدنيا فهو أعز منك بكثري
فقد استوىف الفضيلتني معاً ومن علمه ومل يعمل به فقد أحسن يف التعليم وأساء يف 
ترك العمل به فخلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً وهو خري من آخر مل يعلمه ومل يعمل 

 عن تعلم اخلري ويصد به وهذا الذي ال خري فيه أمثل حاالً وأقل ذماً من آخر ينهى
ولو مل ينه عن الشر إال من ليس فيه منه شيء وال أمر باخلري إال من استوعبه ملا . عنه

ى أحد عن شر وال أمر خبري بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وحسبك مبن أدى رأيه 
قال أبو حممد رضي اهللا عنه . إىل هذا فساداً وسوء طبع وذم حال وباهللا تعاىل التوفيق

كان احلسن رضي اهللا عنه إذا ى عن شيء ال يأتيه : فاعترض ها هنا إنسان فقال
أقبح : أصالً وإذا أمر بشيء كان شديد األخذ به وهكذا تكون احلكمة وقد قيل
قال . شيء يف العامل أن يأمر بشيء ال يأخذ به يف نفسه أو ينهى عن شيء يستعمله



 5

يأمر خبري وال ى عن شر وهو مع ذلك كذب قائل هذا وأقبح منه من مل : أبو حممد
ال تنه عن : وقد قال أبو األسود الدؤيل: يعمل الشر وال يعمل اخلري قال أبو حممد

خلق وتأيت مثلهعار عليك إذا فعلت عظيم  وابدأ بنفسك فاها عن غيهافإذا انتهت 
  عنه فأنت حكيم  فهناك يقبل إن وعظت ويقتدىبالعلم منك وينفع التعليم

  ) 45: صفحة     ال( 
إن أبا األسود إمنا قصد باإلنكار ايء مبا ي عنه املرء وإنه يتضاعف : قال أبو حممد

أتأمرون الناس بالرب وتنسون " قبحه منه مع يه عنه فقد أحسن كما قال اهللا تعاىل 
وأما أن يكون ى عن النهي عن اخللق . وال يظن بأيب األسود إال هذا" أنفسكم 
 فنحن نعيذه باهللا من هذا فهو فعل من ال خري فيه وقد صح عن احلسن أنه املذموم

ود : ال جيب أن ينهى عن الشر إال من ال يفعله فقال احلسن: مسع إنساناً يقول
وقال أبو . إبليس لو ظفر منا ذه حىت ال ينهى أحد عن منكر وال يأمر مبعروف

ن يوفق لفعل اخلري والعمل به وممن صدق احلسن وهو قولنا آنفاً جعلنا اهللا مم: حممد
يبصر رشد نفسه فما أحد إال له عيوب إذا نظرها شغلته عن غريه وتوفانا على سنة 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم آمني رب العاملني
  

  قوة الشخصية
اإلنسان بواسطتها أن يطور شخصيته، وجيعلها أكثر تأثرياً  شياء كثرية يستطيعأ

 إال القليل منها، يف هذه املقالة نكشف بعض اجلوانب لقوة يرى وفعالية، ولكنه ال
 .ورمبا يكون القضاء على اخلوف أمهها الشخصية،

وسلم  سئلت سيدتنا عائشة رضي اهللا تعاىل عنها عن أخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه
خلُقُه  كان(: فردت بكلمة رائعة مجعت فيها صفات شخصية النيب الكرمي، قالت
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 .لكل منا وسوف يكون هذا احلديث منطلقنا يف هذه املقالة املهمة! )القرآن
  :اخلوف واحلزن

فكثرية هي اآليات اليت تتحدث عن  .كمؤمن أعود دائماً إىل كتاب اهللا تعاىل
. املؤمن ال خياف أبداً إال من خالقه عز وجل اخلوف وجند تأكيداً من اهللا تعاىل على أن

الَِّذين َآمنوا وكَانوا * ِلياَء اللَِّه لَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَأَو أَلَا ِإنَّ(: يقول تعاىل
اللَِّه ذَِلك هو الْفَوز  الْحياِة الدنيا وِفي الَْآِخرِة لَا تبِديلَ ِلكَِلماِت لَهم الْبشرى ِفي*يتقُونَ 
ِظيم64-62: يونس [)الْع[. 

بينما حتدث عن  ،)لَا خوف علَيِهم( ملاذا حتدث اهللا عن اخلوف بصيغة االسم :والسؤال
 :األشياء ؟ لنتأمل هذه)ولَا هم يحزنونَ(احلزن بصيغة الفعل 

احلية  اخلوف هو رد فعل ال شعوري وبالتايل ليس يف حتكم اإلنسان، فجميع الكائنات -
وإرادي،  نما احلزن هو تصرف شعوريبي. )خوف(ختاف فلذلك جاء بصيغة املصدر 

بصيغة الفعل  وميكن إلنسان أن حيزن وآخر أال حيزن عند نفس الظروف ولذلك جاء
 .)حيزنون(

اآلثار والنتائج اليت يسببها اخلوف أكرب من تلك اليت يسببها احلزن، ولذلك قدم اهللا  -
 .ذكر اخلوف على ذكر احلزن يف اآلية الكرمية

اخلارجي   لتعرب عن احمليط)عليهم(مصدر خارجي، لذلك جاءت كلمة اخلوف يأيت من  -
سبق هذا الفعل  بينما احلزن يأيت من مصدر داخل اإلنسان ولذلك. الذي حييط باإلنسان

 .)هم(بكلمة 
 للداللة على سرعة الشعور. )عليهم(اخلوف أوالً مث : عليهم ...... ال خوف  -

يقوله   اخلوف هو عمل فجائي مباغت، وهذا ماأي أن. باخلوف، وهو أجزاء من الثانية
 .العلم

يقوم  للداللة على أن اإلنسان هو الذي.  مث احلزن)هم(: حيزنون ....... وال هم -
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 .فجائياً باحلزن وهذا يستغرق زمناً قد ميتد لساعات، أي أن احلزن ال يكون
  يف نفساخلوف يكون من املستقبل بينما احلزن يكون على شيء مضى أو يعيشه -

املستقبل أكثر من  اللحظة، واملستقبل جمهول بينما املاضي معلوم واإلنسان يهتم مبعرفة
مستقبله، مث جاء ذكر احلزن  املاضي لذلك جاء ذكر اخلوف أوالً ليطمئن املؤمن على

 !مجيع األزمنة ليطمئن املؤمن على ماضيه وحاضره وبالتايل مشل
 لقرآن جند اخلوف يتقدم على احلزن هلذهولذلك أينما ذكر اخلوف واحلزن يف ا

 ، فسبحان الذي)احلزن( يف القرآن قد تكرر أكثر من )اخلوف(حىت إن . األسباب
 .أحصى كل شيء عدداً

وإذا  .إن املؤمن الذي يعود نفسه على اخلوف من اهللا تعاىل، فال خياف أي شيء آخر
عظمة اهللا  أن تستحضرأردت أن تقضي على أي خوف مهما كان كبرياً فما عليك إال 
وحدوده، لتجد أن  وتتذكر قوته وعظمته وتقارن ذلك بقوة الشخص الذي ختاف منه

العقيدة ستجعل اإلنسان أكثر قدرة  وهذه. كل الدنيا ال تساوي شيئاً أمام قوة اهللا تعاىل
  .على درء املخاوف على املواجهة وبالتايل جتعله أكثر قدرة
العصبية أن هنالك طريقة مهمة لكسب شخصية يقول علماء الربجمة اللغوية 

فيمكنك أن جتلس وتسترخي وتتذكر . من خالل التأمل والتفكري واالسترخاء قوية
 اخلوف الذي تعاين منه، وباملقابل تتذكر فوائد قوة الشخصية وعدم اخلوف، عواقب

من  وهذا سيجعل عقلك الباطن أكثر ميوالً لعدم اخلوف، وبالتايل سوف تشعر بالقوة
  دون أن تبذل أي جهد فيما بعد

 وهذا ما فعلته اآلية الكرمية، فقد حتدثت عن ضرورة عدم اخلوف، وأعطتنا
لَهم ( ، وصورت لنا بعد ذلك نتائج ذلك)يتقُونَ(الطريق لذلك من خالل التقوى 

اخلوف، فأنت عندما  أي هنالك حلول عملية يقدمها القرآن للقضاء على. )الْبشرى
ولذلك فسوف حتصل على القوة  تقياً فذلك يعين أن عالقتك باهللا تعاىل ممتازة،تكون 
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 .وتستمدها من القوي سبحانه
   :احلب والسيطرة

 يتوهم كثري من الناس ويعتقدون أن السيطرة على اآلخرين إمنا تكون بالعنف
 ففي وجودك جتد اآلخرين. والقوة، وهذا النوع ال حيقق سوى السيطرة الظاهرية

ألا  وهذه سيطرة سلبية. ترمونك أو خيافون منك، ولكن مبجرد أن تغيب حيتقرونكحي
 .ال حتقق أي نتيجة، بل نتائجها ضارة

 وال ميكن أن حتصل على هذا! وهنالك سيطرة أكرب بكثري هي السيطرة على القلوب
د وانقيا النوع إال باحملبة، وأن جتعل اآلخرين يطيعونك مبحض إرادم وبكل طواعية

القلوب والعقول، ولكن  وهذا ما متتع به النيب الكرمي عليه الصالة والسالم، فقد ملك
  كيف ذلك؟

 من أهم صفات القائد الناجح أن NLP يقول علماء الربجمة اللغوية العصبية
 تم مبن حولك، وأن تتعلم كيف تصغي هلمومهم ومشاكلهم، وهذه تكسبك قوة

االنفعاالت،  ب عليك أن تتعلم كيف تتغلب علىكذلك جي. واحتراماً يف قلوب هؤالء
 .فالتسرع والتهور ال يعطيان نتيجة إجيابية

متساحماً،  ويقول العلماء إن أفضل طريقة للقضاء على التسرع أو االنفعال أن تكون
: الشورى [)ِمنياللَِّه ِإنه لَا يِحب الظَّاِل فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى(: ولذلك يقول تعاىل

أي . ]43: الشورى] )ولَمن صبر وغَفَر ِإنَّ ذَِلك لَِمن عزِم الْأُموِر( :، ويقول أيضاً]40
يف العزمية وهذا ما ينعكس  أن الصرب والعفو والتسامح، هو من األشياء اليت تعطي قوة

  .على قوة الشخصية
هي أن تتعلم كيف تكسب ة وكذلك هنالك صفة مهمة وضرورية لتكون شخصيتك قوي

أَيها  يا(: وهذا ميكن حتقيقه بسهولة مبجرد أن تكون صادقاً، يقول تعاىلاآلخرين،  ثقة
عوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنَآم الَِّذين اِدِقني119: التوبة [)الص[.  
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ألجل  دقاًفالصدق جيعل الناس أكثر احتراماً لك، ولكن هنالك فرق بني أن تكون صا
أي أجر يف اآلخرة  ففي احلالة األوىل ال تكسب. الناس، أو تكون صادقاً ألجل اهللا تعاىل

وتقديرهم لك وتعاملهم  ألنك تكون قد أخذت ثواب عملك يف الدنيا من احترام الناس
 .معك وثقتهم بك

الدنيا  أما إذا كان صدقك من أجل اهللا، فإنك تكسب أجر الدنيا وأجر اآلخرة، يف
مع األنبياء  تكسب االحترام والثقة واحملبة، ويف اآلخرة تكسب األجر العظيم فتكون

 .والصديقني والصاحلني
 : القدرة على التحكم بالعواطف

وهذا يعين  !إذا أردت أن تكون قوياً يف أعني الناس، فيجب أن تنطلق القوة من داخلك
متكنت من إعادة برجمة   فإذا ماأن القوة تسكن يف أعماق اإلنسان، أي يف عقله الباطن،
قويه وقراراتك حامسة وبالتايل  هذا العقل اخلفي، ودربته جيداً فسوف تكون إرادتك

الباطن وهو جزء ال شعوري ال نعرفه وال  متتلك شخصية مميزة، ولكن كيف نربمج العقل
 حنس به وال نراه؟

بصحته وتستمر   أمراً ما وتعتقدهنالك أمر امسه التكرار واإلصرار واملتابعة، فعندما تكرر
وقد . األمر ويعتقد به على ذلك لفترة من الزمن، فإن العقل الباطن سيستجيب هلذا

أن تتم برجمته على تعاليم القرآن  وجدت أن أفضل طريقة إلعادة برجمة العقل الباطن هي
 .)نكان خلُقُه القرآ(الصالة والسالم  الكرمي، وهكذا كان النيب األعظم عليه

أثر على  إن عملية حفظ القرآن تتم أثناء تكرار اآليات ملرات عديدة، هذا التكرار له
فعندما . والتدبر والتأمل العقل الباطن، وخباصة إذا كانت عملية احلفظ مترافقة بالفهم

ذه الكلمات ه. ]10: فاطر [)فَِللَِّه الِْعزةُ جِميعا من كَانَ يِريد الِْعزةَ(: حنفظ قوله تعاىل
مراراً وحناول أن نعتقد ا فإن النتيجة ستكون أن عقلنا الباطن سيوقن  عندما نكررها

أن  القوة والعزة والكرامة ال ميكن أن تكون خارج كتاب اهللا، وال ميكن إلنسان بأن
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 .يكون عزيزاً وقوياً إال مبرضاة اهللا تعاىل
الباطن، فإن  تنطبع هذه اآلية يف العقلفالعزة هللا وحنن نستمد العزة منه، ولذلك وبعدما 

ألننا سندرك أن  سلوكنا سيتغري بالكامل، لن يكون هنالك أي خوف من أي خملوق،
تعاىل بكل أحاسيسنا وعواطفنا  العزة والقوة لن تكون إال مع اهللا، ومبا أننا نعيش مع اهللا

 .فهذه هي القوة احلقيقية
ويكفي أن  .، قد تكون ناجحة أو تكون فاشلةإن احلياة عبارة عن جمموعة من املواجهات

نقرأ قوله  حتس باالنتصار يف كل مواجهة حىت يتحقق ذلك االنتصار، ولذلك عندما
الَِّذي ينصركُم ِمن بعِدِه  يخذُلْكُم فَمن ذَا ِإنْ ينصركُم اللَّه فَلَا غَاِلب لَكُم وِإنْ(: تعاىل
تتولد يف داخلنا  ، فإن ثقة عظيمة]160: آل عمران [)توكَِّل الْمؤِمنونَاللَِّه فَلْي وعلَى

جبانبنا يف مواجهة أي مشكلة،  بشرط أن نثق ذا الكالم وندرك أن اهللا سيعيننا ويكون
 !!واحلروب فقد تكون مشاكل احلياة أكثر صعوبة من املعارك
العملية لتحقيق   وسليب والطريقةإجيايب: والعجيب يف هذه اآلية أا صورت لنا جانبني

اهللا وإرادته، فإذا توكلت  فهنالك نصر وهنالك خذالن وكالمها بأمر. اجلانب اإلجيايب
بأن اهللا قادر على كل شيء، فإن اهللا  على اهللا أي اعتمدت عليه وسلّمته شأنك وأيقنت

 !!تشكل كما يقول العلماء نصف احللّ سينصرك وسيحلّ لك مشاكلك، وهذه الثقة
   . أدرك قوتك احلقيقة

منها  يعتقد العلماء أن القوى املوجودة يف اإلنسان كبرية وهائلة، وال نستخدم
ولديه قوة التركيز  فكل إنسان لديه قوة التأثري، ولديه قوة اإلرادة!  باملئة5إال أقل من 

نا أن إذن جيب علي. يستخدمها والتفكري ولديه كمية كبرية من الذكاء، ولكنه نادراً ما
 .نتعلم كيف حنرر ونطلق هذه القوى ونستفيد منها

 فإذا أردت أن تكون قوي الشخصية فيجب عليك أن تعتقد أن شخصيتك قوية مبا فيه
القوى  لذلك جيب أن تتعرف على هذه. الكفاية ملواجهة أي مشكلة أو أزمة بثقة وجناح
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الناجحني يف  بعضوميكنك ذلك من خالل دراسة سري . وتتعلم كيف تستثمرها بنجاح
 .احلياة، وتعتقد أنه بإمكانك أن تكون مثلهم

  :قوة اللغة
جزء مهم  ولذلك فهي. إن اللغة هي الوسيلة األساسية لالتصال باآلخرين والتأثري عليهم

دوراً كبرياً يف إعادة  ويف علم الربجمة اللغوية العصبية تلعب اللغة. من قوة الشخصية
 .برجمة املعتقدات واألفكار

لديه  فقد جتد شخصاً. وقد يعاين كثري من الناس من مشكلة التعبري بدقة عما يريدون
أو رمبا ينسى ما  أفكار كثرية ولكنه عندما يريد أن يتكلم ال يعرف ما جيب أن يتكلم به،

املناسبة للتغلب على هذه الصعوبة  يريد قوله أو يتردد يف هذا القول، فما هي الطريقة
  .اآلخرين شخصية والتأثري علىواليت تضعف من ال

فالقرآن  ..المتالك اللغة السليمة والقوية عليك بتالوة أو حفظ القرآن الكرمي
ِإنَّ هذَا الْقُرَآنَ يهِدي ِللَِّتي ( :يكسبك قوة هائلة يف التعبري عما تريد، فاهللا تعاىل هو القائل

مأَقْو م أي خلل  .]9: اإلسراء [)ِهيتعاين منه، وهذا الكالم عن جتربة إذن القرآن يقو
 .مؤكدة

 فقراءتك للقرآن وحفظك له يعين أنك تعيد تشكيل وبناء وبرجمة دماغك للحدود
خيربك  الطبيعية اليت خلقك اهللا عليها، وإذا سألت أي إنسان حيفظ القرآن يستطيع أن

  .الشيء ذاته
إىل  القرآنال يوجد شيء اكتشفه العلماء حول قوة الشخصية إال وقد سبقهم 

القرآن  ذكره، ولذلك فإذا أردت أن حتصل على أفضل شخصية فما عليك إال أن تقرأ
وميكن . واآلخرة بتدبر، وتعمل مبا قرأت، وهذه هي أقصر طريق لتحظى بسعادة الدنيا

أن نغريه باجتاه األفضل،  أن ننظر إىل الشخصية مثل كائن حي يتطور ويتغري ولذلك جيب
ِإنَّ اللَّه لَا يغيِّر ( :أن حتفظ قوله تعاىل التغيري يبدأ من الداخل، وعليكوجيب أن تعلم أن 
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فُِسِهما ِبأَنوا ميِّرغى يتٍم حا ِبقَوم.(  


